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Son birkaç yıldır her 31 Aralık’ta gözlerim 
ekranda kulaklarım çalacak telefonla ge-
lecek haberdedir. Üç yıl öncesini aslında 
tam hatırlamıyorum ama son iki yıldır geri 
dönüşüm sistemini yakından ilgilendiren 
kanun değişiklikleri ya da yeni yönetme-
likler yılın tam son günü yayımlanır oldu. 
Yeni yıl hediyesi olarak öyle planlanıyor 
sanırım. 

Geçmiş yıllardakinin aksine bu yılı çok 
daha fazla önemsiyorum. Neden mi? 
Çünkü bu yıl Ambalaj Atıklarının Kont-
rolü Yönetmeliğinin (AAKY) değişeceği 
yönünde duyumlar alıyoruz. Belediyeleri, 
belediyelerin taşeronu olarak dönüşebi-
len ambalajları toplayan toplama ayırma 
tesislerini (TAT’lar), TAT’lara kaynak ak-
taran yetkilendirilmiş kuruluşları (YK’lar) 
yakından ilgilendiriyor bu yönetmelik. Şu 
an ne belediyeler, ne YK’lar ne de TAT’lar, 
dönüşebilen atık toplama sisteminde fi-
nansmanın nasıl sağlanacağını bilmiyor. 
Belirsizliklerin eşiğindeyiz… 

GEKAP doğru aktarılmalı 

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) siste-
min finansmanında en büyük rolü oyna-
malı. Sistemin can damarı olmalıdır. Eğer 
GEKAP gelirleri bir şekilde geri kazanım 
sistemine doğru kanallardan aktarılmaz-
sa, beğenin ya da beğenmeyin mevcut 
yapısıyla işleyen geri kazanım/toplama 
sistemi tamamen çökebilir ve bugünleri 
mumla arar hale gelebiliriz. Temel görevi 
piyasaya ambalajlı ürün süren kuruluşlar-
dan gelen kaynağı belediye ile sözleşmesi 
olan TAT’lara aktarmak olan 12 yetkilendi-
rilmiş kuruluşun akıbeti konusuna bir an 
önce açıklık getirilmeli. 

AGED de bir YK ve birçok TAT ve bele-
diye ile işbirliği halinde. Görüştüğümüz 
TAT’ların bir kısmı GEKAP’tan bir kaynak 
gelemeyebileceği kanaatinde. YK’lardan 
da gelecek yıl bir kaynak gelmeyeceğini 
düşünüyorlar. Belediyeler bu gidişle atık 
toplama işini taşere edecek TAT firması 
bulamayacaklarını söylüyor. Herhangi bir 
kaynak olmazsa TAT’lar toplama işinden 
çıkacaktır. 

Bu konuda sektörün önde gelen kuruluş-
larından derlediğimiz görüşleri dergimi-
zin sayfalarında bulabilirsiniz. 

Atık sözcüğünü aslında pek sevmiyoruz 

Atık ithalatı ifadesindeki atık sözcüğünü, 
kâğıt geri dönüşüm sanayicileri olarak 
hurda ya da ham madde olarak okumayı 
tercih ediyoruz. Yani bize göre doğrusu 
hurda kâğıt ithalatı ya da ham madde it-
halatı… Bazıları buna İngilizce recovered 
kelimesine bağlı olarak geri kazanılmış 
diyor. Bu da bence güzel bir ifade. Recyc-
lable yani dönüşebilen de diyebiliriz aslın-
da. Adı her ne olursa olsun bir şey kesin; o 
da ithal ettiğimiz şeyin ÇÖP OLMADIĞI(!)
dır. Her kim hayır ithal edilen çöptür di-
yorsa, buyursun kâğıt fabrikalarını ziyaret 
etsin ve ham maddemiz olan hurda kağıdı 
yerinde görsün. Kapımız dileyen herkese 
açık. Katma değer üreten ve istihdam ya-
ratan dev bir sektörün yanlış ve eksik bil-
gilendirme sonucu üretim yapamaz hale 
gelmesini kimse istemez. 

Diğer birçok konuda ve hurda ithalatına 
getirilen kısıtlama konusundaki dosyamızı 
dergimizde bulabilirsiniz. 

Saygılarımla,

/  E D i T Ö R

BELİRSİZLİKLER EŞİĞİNDE… 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 
yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin en büyük destekçilerinden olduğunu belirten Atık 
Kâğıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED), sektörün geleceğini görüşmek 
üzere bir araya geldi. 

Sıfır atıkta 
daha da bilinçlenmeliyiz

AGED Başkanı Mustafa Saral, “Ön-
celikle toplumda geri dönüşüm 

bilincinin artması gerekiyor. Sıfır Atık 
Projesi mutlaka tabana yayılmalı.Dola-
yısıyla sıfır atık bilinci oturmadan daha 
fazla atık kâğıt toplamak mümkün değil. 
Kâğıt toplama oranı zaten genel anlam-
da yüzde 50’nin üzerinde, 3 milyon ton 
hurda kâğıt geri kazanılıyor. Kâğıt sana-
yiinin ana ham maddesi olan karton koli 
hurdası ise yüzde 80’in üzerinde topla-
nıyor” dedi.

Atık Kâğıt Geri Dönüşüm Sanayicileri 
Derneği (AGED) üyeleri  bir araya geldi.  
Pandemi dönemine rağmen, Balıkesir, 
Aydın, Kütahya ve Adana kâğıt fabrika-
larının kurulmasıyla kâğıt geri dönüşüm 
sanayii daha da güçlendi. Kâğıt sana-
yicileri, hurda kâğıt ithalatını ihracat 
yapmak amacıyla gerçekleştirdiklerini 
ve toplanan yerli hurda kağıdın sanayii 
üretimi için yeterli olmadığını ifade et-

tiler. Toplantıda; Türkiye’deki kâğıt atık-
ların sağlıklı bir şekilde toplanması için 
bilincin tabana yayılmasının şart olduğu, 
vatandaşların başta sıfır atık olmak üzere 
geri dönüşümde daha da bilinçlenmesi 
gerektiği ve aynı zamanda bunun için bir 
sürece ihtiyaç duyulacağı vurgulandı.

“HAM MADDEMİZ OLAN ATIK KAĞIDI 
BULAMAZSAK İHRACAT OLMAZ”

AGED Başkanı Mustafa Saral yaptığı 
açıklamada, “Kâğıt sanayicileri olarak 
Sayın Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır 
Atık Projesi’nin en büyük destekçile-
rinden biriyiz. Biz ham maddemizi ülke 
içerisinden almayı öncelik olarak görü-
yoruz. Ham maddesini dışarıdan alan bir 
Avrupa ülkesi yok. Biz ise yurt dışından 
alıp hurdayı mamul haline getirip yurt 
dışına ihraç ediyoruz. Sektörümüz ham 
madde temini konusunda getirilen itha-
lat kısıtlaması ile birlikte ham maddesini 

AGED Genel Müdürü Osman Kaytan,  
AGED Başkanı Mustafa Saral,  

Modern Karton Yönetim Kurulu Başkanı  
Hamdullah Eren
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temin edemeyecek ve bu durum sanayii 
üretimini zora sokarak ihracatı yapılamaz 
hale getirecektir." dedi.

“YENİ TESİS KAPASİTE VE TEKNOLOJİ-
SİNDE AVRUPA’NIN ÖNÜNDEYİZ”

Kâğıt sanayiinin önemli isimlerinden olan 
KİPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi 
Öksüz ise Sıfır Atık Projesi’ni canı gö-
nülden desteklediklerini belirterek, “Her 
atığın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerek-
li. Avrupa fiyatlarından kağıdı almamız 
lazım ve yurt dışı fiyatlarına da kâğıt 
satabilmemiz lazım. Dolayısıyla bu sa-
nayinin ham maddesi olan atık kâğıtta 
herhangi bir ithalat kısıtlamasının olması 
Türkiye’nin ihracatına zarar verir. " dedi.

BAKANLIKTAKİ VERİLER SKTÖRDEKİ 
VERİLERDEN FARKLI

Modern Karton Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamdullah Eren ise kararlar alınmadan 
önce sektöre danışılmasının sadece üre-
tici firmalara değil, tüm bileşenlere fay-
dası olacağı konusunda görüş bildirerek, 
“Biz isteriz ki bakanlık bir karar alırken 
tüm sektörle bir araya gelerek veriler 
eşliğinde bir mutabakat sağlasın ve ona 
göre politika belirlensin. Veriler hususun-
da da bir sıkıntı söz konusu. İç piyasada-
ki hurda kâğıt miktarı ile bizim elimizdeki 
miktar arasında farklar var. Hurda kâğıt 
ithal eden firmaların sayısı belli, buralar-
dan bilgi alınabilir." dedi.

OLMAYAN KAYNAĞA YÜKSEK FİYAT 
BİÇİLİYOR

KMK Kâğıt Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Ciğer, yurt içindeki ham madde-
nin çok büyük bir kısmının toplandığına 

ve olmayan kaynağa yüksek fiyat biçildi-
ğine dikkat çekerek şunları söyledi: “He-
pimiz aynı taraftayız. Burada en büyük 
handikap yapılan işin bir matematiği-
nin olmaması. Burada açık olan şey, bu 
sektörün yaptığı ihracata karşılık olarak 
ithalata da mecbur olması. Çünkü ham 
madde kaynağı, organik bir kaynak değil-
dir. Sonuçta bu ham madde toplanacak, 
biz de onu kullanıp üretim yapacağız. 

KÂĞIT DA PLASTİK GİBİ  
DEĞERLENDİRİLİYOR

Selkasan AŞ.’den Kamil Tokatlı, kararın 
ihracatta ve dünya pazarındaki rekabet-
te yaratacağı sıkıntılara dikkat çekerek, 
“Bir başka tehdit de Avrupa’da önü-
müzdeki süreç itibariyle ilave gelişecek 
kapasiteyle değil ihracatta, iç pazarı-
mızda bile satış yapmakta, rekabet et-
mekte zorlanabileceğimiz. Sanıyorum, 
devlet nezdinde atık çok farklı şekilde 
değerlendiriliyor. Kâğıt da plastik gibi 
değerlendiriliyor. Denetlemek mümkün, 
bizim ithal ettiğimiz ham maddede çöp 
yok." dedi.

KAYTAN: YETMEDİĞİ NOKTADA HURDA 
KAĞIDI İTHAL ETMEK DURUMUNDAYIZ

AGED Genel Müdürü Osman Kaytan, 
“Türkiye’deki dönüşebilen atıkların top-
lanabilmesi için Sıfır Atık bilincinin halka 
iyi anlatılması lazım. Konutlardan ye-
terince toplama yapılamıyor maalesef. 
Vatandaş evinde ayrıştırdığı, kaynağında 
daha çöpe gitmeden ayrıştırdığı atıkları, 
alacağı bir bedel karşılığında geri dönü-
şüm merkezine getirirse, işte o zaman 
israf sıfıra inecek. Sıfır Atık Projesi böy-
lece hedefine ulaşacak. ■

sıfır atık bilinci 
oturmadan daha fazla 
atık kâğıt toplamak 

mümkün değil. 

 H A B E R L E R  /
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Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Yeşil İklim Fonu, ülkelerin hem korona virüsü 
hem de iklim kriziyle mücadeleleri için kullanıma sunulan bütçeden 879 milyon 
dolarlık kısım, 15 yeni projenin hayata geçirilmesine ayrıldı.

yeşil iklim Fonu Genişliyor

Gelişmekte olan ülkelerin iklim de-
ğişikliğiyle mücadelesine yardımcı 

olmak için Birleşmiş Milletler iklim gö-
rüşmeleri kapsamında kurulan ve 2015 
yılında para dağıtımına başlayan Yeşil 
İklim Fonu (GCF), ülkelerin aynı zaman-
da korona virüsü salgınının üstesinden 
gelebilmeleri için yeni bir adım attı.

15 YENİ PROJE HAYATA GEÇIRİLECEK

Dört günlük video konferans yoluy-
la gerçekleşitireln toplantı sonucunda, 
ülkelerin hem korona virüsü hem de 
iklim kriziyle mücadeleleri için kullanıma 
sunulan bütçeden 879 milyon dolarlık 
kısım, 15 yeni projenin hayata geçirilme-
sine ayrıldı.

Ayrıca toplamda 6,2 milyon dolarlık 
destek alması öngörülen 100’den fazla 
ülke listesine Afganistan ve Sudan’ın ek-
lenmesine karar verildi.

İcra Direktörü Yannick Glemarec, fonun 

Covid-19 sürecinde iklim hedefini sürdür-
mek için önemli bir role sahip olduğunu 
söyledi.  Glemarec, Yeşil İklim Fonu’nun 
gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına 
yanıt verme hızını ve verimliliğini artır-
mayı hedefleyeceğini dile getirdi.

Yönetim Kurulu Eş Başkanı Nauman 
Bashir Bhatti ise iklim finansmanının 
pandemiden kurtulmak için çok önemli 
olacağını ve “bu zor zamanlarda bile” 
desteği artırmak için fonun kapsamının 
genişlemesi gerektiğini söyledi.

Yeşil İklim Fonu, ada ülkeleri Antigua ve 
Barbuda’daki binaların kasırgalara karşı 
güçlendirilmesi ve Fiji’de yer alan Ovalau 
adasındaki tarım arazisine güneş enerji 
sistemi kurulması için önerilen üç pro-
jeye onay verdi. Ayrıca Redd+ programı 
çerçevesinde Kolombiya ve Endonez-
ya’daki ormansızlaşmanın azaltılmasının 
ödüllendirilmesine yeşil ışık yaktı. ■

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  /  i K L i M

Yeşil İklim Fonu  

879  
milyon dolar  
değerindeki  

15 yeni projeye  
onay verdi. 
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İngiliz süpermarket zinciri Morrisons, tüm plastik taşıma poşetlerini kalıcı olarak kâğıt alternatiflerle 
değiştirmeye hazırlanıyor.

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  /  K Â G I T

Atölyede, atık kumaşların geri dö-
nüştürülmesiyle farklı tür ve renkte 

kâğıt elde ediliyor. El yapımı kâğıtçılı-
ğın yaşatılması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması adına, kâğıt ustaları atöl-
yeye ziyarette bulunan kişi ve öğrenci 
gruplarına detaylı bir eğitim de veriyor. 
Aşama aşama kâğıt yapımını deneyim-
leyen ziyaretçiler, kâğıt ustası Aynur 
Tuğrul'un eğitmenliğinde önce atık ku-
maşları elleriyle parçalıyor, daha sonra 
da parçalanan malzemeler makine 
yardımıyla hamur haline getiriliyor. 
Kalıplar yardımı ile şekil verilen hamur, 
kuruması için asıldıkları keçelerden ay-
rıldığında ise el yapımı kâğıt kullanıma 
hazır hale geliyor.

"KÂĞITLARI TAMAMEN DOĞAL  
MALZEMELERDEN ÜRETİYORUZ"

Atölyenin kâğıt yapım ustası Ramazan 
Sabancılar, "Kâğıthane Belediyesi kâğıt 
yapım atölyesinde yediden yetmişe 
ücretsiz eğitimler veriyoruz. Kâğıtları 
tamamen doğal malzemelerden üreti-
yoruz. Atık pamuk, ipek, keten yumurta 
kolileri, gazete kâğıtları ve mısır dalları 
gibi birçok atıktan kâğıt üretiyoruz. Se-
lüloz olan her şeyden el yapımı kâğıt 
üretebiliyoruz. Sanatçılara, okullara, 
üniversitelere, projesi olan ve tez çalış-
ması olan öğrencilere ücretsiz hizmet 
veriyoruz. İlkokul çocuklarımıza genel-
likle geri dönüşüm dersleri veriyoruz. 

Çocuklarımıza atıklardan da kâğıt üre-
tebileceğini ve geri dönüşüme katkıda 
bulunarak 17 adet ağacın canını kurta-
rabileceğini 7500 litre su tasarrufunda 
bulunabileceğini bu vesileyle de ağaç-
ların canlarını kurtarabileceklerini öğre-
niyorlar." dedi. ■

6 asırlık gelenek 
yaşatılıyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun kâğıt merkezi olan ve adını bundan alan Kağıthane'de, 
el yapımı kâğıtçılık geleneği geri dönüşüm malzemeleri üzerinden sürdürülüyor. Ka-
ğıthane Belediyesi tarafından 2012'de kurulan El Yapımı Kâğıt Atölyesi'nde 6 asırlık 
gelenek yaşatılmaya devam ediyor. 

Morrisons, her yıl milyonlarca 
plastik poşetin kullanılmasını 

önleme planının bir parçası olarak, 
2018 yılında, başlangıçta yumuşak 
meyve ve sebzeler için kâğıt poşet-
leri mağazalara yeniden sunmuş-
tu. Morrisons, bir adım daha attı ve 
yeniden kullanılabilir tüm plastik 
poşetlerini kâğıt poşetlerle değişti-
receğini duyurdu.

Morrisons'un meyve ve sebze direk-
törü Drew Kirk, "Müşterilerin meyve 
ve sebzeler için plastik poşet kullanı-

mıyla ilgili endişelerini dinledik ve bu 
nedenle kâğıt poşetleri geri getiriyo-
ruz. Yapılacak daha çok iş var ancak 
bu adım, mağazalarımızda her yıl 
150 milyon poşet kullanılmasını ön-
leyeceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Karar, Birleşik Krallık’taki 8 mağazada 
uygulanmaya başladı. Şirket, uygu-
lama sürdürülebilir hale geldiğinde 
bunun 494 şubenin tamamına yayı-
lacağını söylüyor. Hareketin her yıl en 
az 3.500 ton plastik atık oluşumunu 
engelleyeceği tahmin ediliyor. ■

PLASTİK YERİNE KÂĞIT POŞET
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JAPON ÜRETİCİDEN 
MALEZYA’YA YATIRIM

Japon selüloz ve kâğıt sektö-
ründe lider olan Oji Holdings 

Corporation, Malezya’da yeni bir 
oluklu mukavva tesisi kuracağını 
açıkladı.  Yeni tesisin Ocak 2022’de 
faaliyete başlaması planlanıyor. Oji 
Grubunun Malezya’da 8 oluklu 
mukavva tesisi faaliyette bulunu-
yor. Yeni tesis Oji Grubunun Gü-
neydoğu Asya ve Hindistan’daki 
26. oluklu mukavva tesisi olacak. ■

ABD'Lİ DOMTAR  
TESİSLERİ KAPATIYOR

ABD'li kâğıt üreticisi Domtar 
Corporation; Kingsport, Port 

Huron ve Ashdown tesisindeki 
kâğıt fabrikası ile Ridgefields’ta-
ki tekstil fabrikasını kalıcı olarak 
kapatacağını duyurdu. Port 
Huron ve Ridgefields tesislerinin, 
2021’in ilk çeyreğinde kapatılması 
bekleniyor.

Firma, Kingsport’daki kâğıt maki-
nesinin dönüştürülmesi suretiyle 
liner pazarına girmeyi planladığını 
bildirdi. Tesis tam olarak faaliye-
te geçtiğinde , yaklaşık 544,000 
mt/y yüksek kalitede testliner ve 
fluting üreteceğini belirtti. Maki-
nenin dönüştürülmesinin, 2023’ün 
ilk çeyreğinde tamamlanması 
planlanıyor. ■

SAİCA, ABD’DE İLK  
FABRİKASINI KURUYOR

Oluklu mukavva üretiminde Av-
rupa’nın önde gelen oyuncu-

larından biri olan Saica, ilk Kuzey 
Amerika tesisini Cincinnati’de aça-
cağını duyurdu. İspanya merkezli 
firma, City of Hamilton’s Enterpri-
se Park’da yeni bir oluklu mukavva 
üretim tesisi inşa edecek. ■

12 ülkede üretim yapan Finlandi-
yalı UPM, Kaipola Kâğıt Fabrika-

sının kapatılacağını ve Galler’deki 
UPM Shotton Kâğıt Fabrikasını 
satışa çıkardığını duyurdu. 

Kaipola'daki tesisin 2020 sonuna 
kadar kapatılması planlanıyor. 
UPM'in Kaipola’daki üç kâğıt 
makinesinin üretimi kesmesi ile 
450.000 ton gazete kağıdı ve 
270.000 ton kuşeli baskı kağıdı 
olmak üzere, grafik kağıdı kapa-
sitesinde 720.000 tonluk azalma 
meydana gelecek. ■

uPm Kâğıt FabriKasını 
Kapatıyor 

Almanya’da 3 kâğıt fabrikası ile 11 
oluklu mukavva tesisi bulunan 

Progroup AG, Sandersdorf-Breh-
na’daki yüksek teknolojiyi haiz yeni 
PM3 kâğıt tesisinin, 18 ay gibi rekor 
sürede tamamlanan montaj ve inşa 
sürecini takiben faaliyete başladığını 
duyurdu. Tesis, çevre dostu ve yüksek 
kaliteli ambalaj kağıdı üretimine 
dönük yıllık 750.000 ton kapasiteye 
sahip. Fabrikada üretim için yılda yak-
laşık 860.000 ton atık kâğıt işlenecek. 
Progroup, böylece ambalaj kağıdı 
üretimini yıllık 1,1 milyon tondan top-
lamda yaklaşık 1,85 milyon tona çıkar-
mış olacak. ■

SCA, ÜRETİMİ  
ARTIRIYOR

PROGROUP’UN 
YENİ TESİSİ  
FAALİYETE GEÇTİ

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  /  K Â G I T

İsveç merkezli global kâğıt üreticisi 
SCA, yayıncılık kâğıdı üretiminden 

çıkarak Sundsvall’daki Ortviken kâğıt 
fabrikasında CTMP (Kimyasal Termo-
mekanik Kâğıt Hamuru) üretimine 
yatırım yapmayı planladığını açıkladı. 
SCA, Ortviken’deki mevcut altyapıyı 
kullanarak yılda 300.000 ton CTMP 
selülozu üretimine ulaşmak için ya-
tırım planlıyor. Yeni üretim sürecinin 
2023'ün başında üretime başlaması 
bekleniyor.

Öte yandan SCA, fabrikadaki yayıncı-
lık kağıdı üretimini sona erdirmek için 
sendikalar ve çalışan temsilcileriyle 
görüşmelere başladı. ■
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Avustralyalı bir geri dönüşüm şirketi, çöplük dağları 
oluşturmasını önlemek için eski pilleri, mahsuller için 
gübreye dönüştürüyor.

Avustralya'daki alkalin pillerin %97'si 
geri dönüştürülmüyor. Bunlar bizim 

televizyon uzaktan kumandalarına, 
çocuk oyuncakları ve saatlere koyduğu-
muz türden piller ve sıradan çöp kutula-
rına giriyorlar.

Avrupa'da mevzuat, insanların biten 
pilleri, onları satın aldıkları yere geri ge-
tirmelerini gerektiriyor. Bu, pil geri dö-
nüşüm yüzdesinin Avustralya'ya kıyasla 
önemli ölçüde daha yüksek olduğu an-
lamına geliyor.

Avustralya’da bir geri dönüşüm şirketi, 
pilleri bitkilerin büyümesine yardımcı 
olacak başka bir forma sokuyor.

Pillerdeki bazı kimyasallar zehirli olsa 
da, bu yeni yöntem alkalin pillerde bu-
lunan mikro yapıları alarak mahsuller 
için hayati besinlere dönüştürüyor. Pek 
çok alkalin pilde bulunan çinko, bitkile-
rin klorofil adı verilen bir kimyasal üret-

mesine yardımcı oluyor. Bitkileri yeşil 
yapan pigment bu ve o olmadan güneş 
ışığını kullanarak suyu ve CO2'yi enerji-
ye çeviremezler.

BİR PİL NASIL BİTKİ BESİNİ OLUR?

Benzer bir süreç, kullanılmış alkalin 
pilleri gıda mahsulleri yetiştirmek için 
toprağı zenginleştiren ürünlere dönüş-
türen Finlandiyalı bir şirket tarafından 
da uygulanıyor. Amaç pilin içeriğindeki 
kimyasalları mümkün olduğunca en aza 
indirmeye yönelik döngüsel bir ekono-
mi meydana getirmek.

Piller önce eziliyor, ardından filtreleme 
ve saflaştırma işlemleriyle cıva ve nikel 
gibi toksik elementler temizleniyor ve 
piller böylece tarım ürünleri olarak gü-
venli bir şekilde doğaya geri kavuşturu-
luyor. Bu gübre, şimdiye kadar domates, 
pamuk ve avokadoda kullanıldı ve iyi 
sonuçlar alındı. ■

esKi piller  

bitkileri besleyecek

EXİTCOM, ELEKTRİKLİ 
ARAÇLARIN PİLLERİNİ 
KOCAELİ'NDE 
ÜRETECEK 

Türkiye ve Almanya’da atık 
pillerden değerli maddeleri 

ayrıştırarak yeniden pil yapımın-
da kullanan Exitcom, “Atık Li-ion 
Pil Yönetimi Entegrasyonu ve 
Teknolojilerin Değerlendirilmesi” 
başlıklı projesi ile ERA-MIN2 2019 
çağrısı kapsamında desteklen-
meye hak kazandı.

Projede Türkiye'den KTÜ ile bir-
likte yer alan Exitcom, Avrupa 
Birliği tarafından fonlanan ERA-
MIN2 programı kapsamında 
kabul edilen projesinde, cep tele-
fonları dâhil birçok elektronik ci-
hazda kullanılan ve özellikle son 
yıllarda  elektrikli araç üretiminin 
yaygınlaşması ile daha da önemli 
hale gelen lityum (Li) ve kobalt 
(Co) metallerinin hidrometalur-
jik yöntemlerle geri dönüşümü 
için teknik, ekonomik ve çevre-
sel açıdan uygun yenilikçi pro-
seslerin geliştirilmesine yönelik 
AR-GE çalışmalarına başlandığını 
açıkladı.

Exitcom Genel Müdürü Murat 
Ilgar, ayrıştırdıkları pillerden elde 
edilen kobaltın işlenmesiyle yerli 
pil üretiminde dışa bağımlılığın 
ortadan kalkacağını açıkladı. 
Proje, Güney Afrika (konsorsiyum 
lideri), Türkiye ve İsveç olmak 
üzere üç ülkeden toplam 5 kuru-
luşun (3 üniversite, 1 enstitü ve 1 
KOBİ) katkılarıyla yürütülecek. ■
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Paris’te gıda atıklarını yararlı hale ge-
tirmek artık mümkün olacak. 7 Ey-

lül'den itibaren yerel pazarlardaki atıklar 
toplanacak. Paris Belediyesi  atığa karşı 
mücadele ve çevrenin korunması kap-
samında bu organizasyona imza atıyor. 
Toplanan atıklar gübreye veya biyogaza 
dönüştürülecek.

Paris Belediyesi, vatandaşlara şu şekilde 
çağrıda bulundu: “Yiyecek atığınızı ayır-
mak daha faydalı hale gelmesini sağlar. 
Bu şekilde çöp kutularına attığınız gıda 
atıklarınız, çiftçiler tarafından biyogaz 
ve gübre üretiminde kullanılarak geri 
dönüştürülebilecektir. Bu yeni ayrış-

tırma hareketi, çevremizi korumak ve 
doğal kaynakların israfına karşı müca-
dele etmek için günlük icraatın somut ve 
kolay bir yoludur.

Belediye vatandaşlardan atıkları, nitelik-
lerine gore ayırmalarını istiyor. 

-Bitkisel veya hayvansal artıklar ve 
yemek parçaları (kabuklar, kemikler, 
artık et vb.)

-Çay ve kahvelerin kâğıt poşetleri

-Gıda ürünlerinde sıvı ve koku önleyici 
mendiller, kâğıt havlular, karton yumurta 
kartonları. ■

parisliler,  
yiyecek atıklarını 
toplayacaK

Paris Belediyesi, evlerde ve yerel pazarlarda oluşan 
yiyecek atıklarını kaynağında ayrı toplamaya başlıyor.

New York Metropolitan 
Transportation Authority 

(MTA), şehir içi ulaşımda, orga-
nik atıklardan dönüştürülmüş 
biyogazla çalışan otobüsleri 
kullanıyor.  MTA, gazla çalışan 
800 otobüsle hizmet veriyor. 

Clean Energy başkanı ve 
CEO'su Andrew J. Littlefair, 
"MTA, Yenilenebilir Doğalgaz’ın 
(RNG) çevresel faydalarını ve 
finansal değerini tanıyan büyük 
bir ulaşım kuruluşunun en iyi 
örneğidir." dedi.  Littlefair, 
“Bölgedeki hava kalitesini iyi-
leştirmeye ve iklim değişikliğiy-
le mücadeleye yardımcı olacak 
daha temiz bir yakıt seçeneği 
olan düşük karbonlu RNG sağ-
layan kuruluşların çabalarını 
desteklemekten memnuniyet 
duyuyoruz." şeklinde konuştu.

New York’ta otobüslerin RNG 
ile çalışması ile sera gazı 
emisyonlarının yılda 25 bin 
351 metrik ton azalması bek-
leniyor. Bu, 5 bin 477 benzinli 
arabanın trafikten çekilmesine, 
419 bin 184 ağaç dikilmesine ve 
8 bin 623 ton çöp atığının geri 
dönüştürülmesine eşdeğer. ■

NEW YORK’UN  
ÇEVRECİ  
OTOBÜSLERİ 

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  /  O R G A N i K  A T I K
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Melbourne'daki RMIT Üniversitesi'n-
deki araştırmacılar tarafından ge-

liştirilen malzeme, geri dönüştürülmüş 
moloz ve kauçuktan oluşuyor. Bu malze-
me yol yapımında kullanılabilecek.

Bu sadece petrol bazlı asfaltın çevre 
dostu bir versiyonu olmakla kalmıyor, 
aynı zamanda her yıl küresel olarak üre-
tilen 1 milyar hurda lastiğe ikinci bir hayat 
veriyor. Yeni karışım, standart malzeme-
lerden daha esnek olduğu ve çatlamaya 
daha az eğilimli olduğu için yolların daha 
uzun süre dayanacağı anlamına geliyor.

Baş araştırmacı Dr. Mohammad Borou-
jeni, "Harmanlanmış malzememiz, de-
formasyona dayanım gibi temel kriter-

leri güçlü bir şekilde yerine getirirken, 
lastik ve bina atığını yeniden kullanmayı 
mümkün kılan %100 geri dönüştürülmüş 
bir alternatiftir." diyor.

Yeni geri dönüştürülmüş karışımın daha 
büyük ölçekte piyasaya sürülebilme-
si için, daha fazla inşaat atığı ve hurda 
lastiğin geri dönüştürülmesi gerekiyor. 
RMIT'den baş araştırmacı Profesör Jie 
Li, inşaat endüstrisinin şu anda yeniden 
kullanılandan önemli ölçüde daha fazla 
atık ürettiğini söyledi. Li, “Geri dönüşüm 
çalışmalarımız için yeni ve yenilikçi kulla-
nımlar geliştirmek kesinlikle hayati önem 
taşıyor.” şeklinde konuştu. ■

lastiKler yol oluyor
Avustralya'daki bir üniversite, geri dönüştürülmüş araba lastikleri ve molozlardan yol 
yapım malzemesi üretmek için çalışma yürütüyor.

Google'ın Tüketici Donanım Sürdürü-
lebilirlik Başkanı Anna Meegan, 3 yıl 

içerisinde üretilen ürünlerin donanım-
larını geri dönüştürülebilen malzeme-
lerden yapacaklarını açıkladı. Meegan, 
"Her zaman daha fazlasını daha hızlı 
yapmak için çalışıyoruz. Ancak bugün, 
daha iyi ürünleri daha çok geliştirme-
yi taahhüt eden bir iş yapma yöntemi 
olacağına inandığımız şeyin temelini 
atıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Google ilk olarak, 2020 yılına kadar 
müşterilere giden / gelen tüm gönde-
rilerin %100'ünün karbon nötr olacağı-
nı açıkladı. 

Google'ın yaptığı bir sonraki taahhü-
dü ise 2022 yılına kadar tüm donanım 
ürünlerinin geri dönüştürülmüş malze-
melerden üretilmesi oldu. ■

Google bugünlerde sadece bir arama motoru değil. Teknoloji devi, Amazon'un kendi 'Alexa'sına çok 
benzeyen Pixel telefon, Pixelbook ve eller serbest Google Home akıllı hoparlör dahil olmak üzere her yıl 
binlerce donanım ürünü üretiyor. 

google’dan Geri DÖnÜşÜM sÖZÜ
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Kurulacak fabrika, Galler’in güney-
doğu kesiminde bulunan Blaenau  

Gwent'te yapılacak.

Ciner Glass, Birleşik Krallık’ta önemli 
bir yatırım yapmak için kolları sıvadı. 
Ciner Glass, Galler’de iki fırınlı cam 
ambalaj ile depolama alanında birden 
fazla tesis yatırımı yapacak. Söz 
konusu yatırım, Galler’in güney doğu 
kesiminde bulunan Blaenau Gwent’e 
bağlı Ebbw Vale kasabasındaki Rassau 
Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşecek. 

Ciner Grubu, yatırımla ilgili Blaenau 
Gwent Kent Konseyi’ne kapsamlı bir 
rapor sundu.

Yatırımın onaylanması ile birlikte yıl-
sonundan önce planlama başvurusu 
yapılacak. Bütün izinlerin ve onayların 
da alınmasıyla inşaata başlanacak ve 
2023 yılında tesis faaliyete girecek. 
Kurulacak tesis, Avrupa'da son 15 yıl 
içinde inşa edilen ilk cam fabrikası 
olacak. Fabrika, 600 kişilik istihdam 
oluşturacak. ■

ciner GrUbU, Galler’De  

cam Fabrikası kuracak

Ciner Grubu’na bağlı Ciner Glass şirketi, Galler’de cam ambalaj fabrikası kuruyor.

Eco2Bottle, ağırlığı azaltıl-
mış 0,75 litrelik Bordeaux 

şekilli, 390 gram ağırlığında 
üretiliyor. Wiegand-Glas'ın 
ürettiği, şarap şişelerinden 
neredeyse %20 daha hafif 
olan şişe, ham ve geri dö-
nüştürülmüş malzemelerin 
daha verimli kullanılması-
nın yanı sıra tedarikçiler ve 
tüketiciler için nakliye ma-
liyetlerinde bir azalmaya 
olanak sağlayacak.

Wiegand-Glas'ın genel 
müdürü Nikolaus Wiegand, 
"Şişe ağırlığının şarap ka-
litesinin bir göstergesi 

olduğu yaygın bir yanılgıdır. 
Sonuçta, şişenin ağırlığı şa-
rapla ilişkili değildir ancak 
çevre ile doğrudan ilişkili-
dir." dedi.

Wiegand, "Daha yeşil şarap 
şişesi, gelecek vaat eden 
Eco2Bottle için bir başlan-
gıç. Amacımız, bu benzersiz 
uygulama ile diğer içecek 
ve gıda ürünlerine hizmet 
etmek. Tüketicilere hitap 
etmek, onları bu fikrin avan-
tajları konusunda duyarlı 
hale getirmek ve onları ikna 
etmek." dedi. ■

Alman cam ambalaj üreticisi Wiegand-Glas, %93 geri dönüştürülmüş camdan yapılmış, hafif şarap 
şişesi olan Eco2Bottle'ı üretti.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ CAMDAN HAFİF ŞİŞE
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Cam sektöründe ilginç gelişmeler 
oluyor. Yakın zamanda BBC, Ciner 

Grubu’nun İngiltere’de cam fabrika-
sı yatırımı yapacağını duyurmuştu. Bu 

haberi takiben İsveç merkezli Dellner 
Bubenzer’ın, cam üretimi yapan 75 yıllık 
İngiliz Romag LTD şirketini satın aldığı 
haberi gelmişti. Yakın zamanda Alman 

Horn Glass’ın yeni fırın inşa ettiği haberi 
de geldi. İsviçreli cam ambalaj üretici-
si Vetropack’in Moldova’da bir fabrika 
aldığını duyurması ile birlikte camda 
rekabet hızlandı. Uzmanlar yeni üretim 
tesislerinin cam geri dönüşüm sektö-
rünü de etkileyeceğini ifade ediyorlar. 
Cam ambalaj sektöründe geri dönüştü-
rülmüş camdan üretim yapmak, doğal 
kaynaktan üretim yapmaktan daha 
ucuz. Geri dönüştürülmüş cam, fabrika-
lar için üretim esnasında enerjide yüzde 
25, baca gazlarında yüzde 20, atık oran-
larında yüzde 80, üretim esnasında su 
tüketiminde yüzde 50 oranında tasarruf 
sağlıyor. ■

Geri DÖnÜştÜrÜlMÜş caMa 
taleP artacak

Arka arkaya açıklanan cam fabrikası yatırımları küresel kırık cam talebini artıracak.

Güney Afrika Cumhuriyeti cam geri 
dönüşüm şirketi TGRC, cam ka-

vanozlar ile ilgili yeni bir kampanya 
başlattı. Şirket, kavanozları pişirmeye 
hazır yemekler için ambalajlara dö-
nüştürerek topluma ve çevreye yardım 
sözü çerçevesinde bağlı olarak hareke-
te geçti.

TGRC ekibi, çabuk bozulmayan yiye-
cekleri, dört kişilik aileyi doyurabile-
cek, protein açısından zengin yemek 
olarak kavanozlara dolduruyor.

Gıda kavanozları, ihtiyaç sahibi halka 
dağıtılmak üzere yerel bir hayır ku-
rumuna bağışlandı. Şirket yetkilileri, 

“Diğer birçok yerel işletme ve kuruluş 
gibi, TGRC'nin de ekonomik zorluklarla 
uğraşırken ileriye doğru bir yol çizme-
si gerekmekteydi. Bu küçük bir adım 
gibi görünse de, personelimize her bir 
aileye yardımcı olmak için kavanoz pa-
ketlemelerinde yardımcı olduk.” dedi.

TGRC’nin hazırladığı kavanozlarda 
yarım bardak pirinç, yarım bardak be-
zelye, yarım bardak mercimek ve bir 
poşet çorba tozu bulunuyor. Kavanoz-
lardaki bu malzemeler 2,5 litre sıcak 
suda 40 dakika kaynatılıp sıcak bir 
çorbaya dönüşüyor. ■

Cam geri dönüşüm şirketi TGRC, cam kavanozları umut ve destek ambalajlarına dönüştürüyor.

UMUT KAVANOZLARI
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Küresel soda külü tüketiminin, amba-
laj ve düz cam sektörlerinde azalan 

talebin sonucu olarak 2020'de düşece-
ği tahmin ediliyor. Sabun ve deterjan 
gibi diğer sektörlerden gelen talepte 
istikrar devam ettiği için sodyum bikar-
bonat talebinin 2020'de  yüzde 2 art-
ması bekleniyor.

İngiliz bilgi hizmetleri şirketi IHS Markit 
İcra Direktörü Marguerite Morrin, yakın 
tarihli soda külü endüstrisi değerlen-
dirmesinde, 2020'deki ortalama işletim 
oranlarının geçen yıla göre yaklaşık 
yüzde 5 daha düşük olacağını söyledi. 
Morrin, “Düz cam, talebi artıran inşaat 
ve otomotiv endüstrilerinde soda külü 
tüketimi açısından en büyük son kulla-
nıcı parçası. Pandemi sürecinin ardından 
ekonomik faaliyetlerin durdurulması bu 
endüstrileri ciddi şekilde etkiledi.” dedi.

YÜZDE 19 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

2020 yılında düz cam üretiminde soda 
külü talebinin 1,5 milyon metrik ton eş-
değeri olan yüzde 19 düşüş beklenmek-
te. Benzer şekilde, ikinci en büyük son 

kullanıcı parçası olan cam ambalaj ta-
lebinde yüzde 13'lük (1,2 milyon metrik 
ton) bir kayıp beklenmekte. Morrin, 
cam ambalaj uygulamalarının temel 
olarak bira ve alkollü içecek endüstri-
sinden gelen talepten kaynaklandığını 
ve bunların tüketiminin de COVİD-19 
önlemlerinden payını alan turizm ve 
otelcilik faaliyetlerindeki düşüşe bağlı 
olarak olumsuz etkilendiğini söyledi.

Cam sektöründen olumlu haberler 
de gelmeye devam etmekte. Morrin, 
COVID-19 sonrası yeşil geri kazanım 
planlarıyla desteklenen güneş enerjisi 
sistemli cam fabrikaları kurma plan-
larının, 1 milyon ton yeni soda külü 
talebi anlamına geldiğini söyledi. Genel 
olarak azalan talep ve zayıf ekonomi 
göz önüne alındığında, yeni projeler 
için çok az destek mevcut. IHS Markit, 
üreticiler planları hakkında net bir 
açıklama yapmamış olsalar bile, Eylül 
2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nde 
ilan edilen kapasite genişletmelerinin 
çoğunda büyük olasılıkla gecikmeler 
olacağını söyledi. ■

Pandemi nedeniyle azalan tüketim, cam sektöründe 
talebi azalttı. Azalan talep de camın ham maddesi olan 
soda külünde fiyatların düşmesine neden oldu. 

Doğal soDa KÜlÜne  
taleP azaldı

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  /  C A M

CAM DÖNÜŞÜMÜNDE 
GALLER DÜNYA 
ÜÇÜNCÜSÜ

Galler, evden toplama yön-
temiyle cam şişe ve kava-

nozların %87,3'ünü toplayarak 
dünyadaki en yüksek 3. geri 
dönüşüm oranına sahip ülke 
sıfatını kazanıyor. İngiltere de 
cam geri dönüşümü konusunda 
Galler’i örnek alma hedefinde.

İngiltere Parlamentosu’na 
Çevre Yasası ve Depozito İade 
Planının (DRS) getirilmesi du-
rumunda, Galler’in yöntemleri-
ne bakması gerekebilir.  Camın 
nasıl doğru bir şekilde geri 
dönüştürüleceği konusunda 
deneyim sahibi olan Galler Hü-
kümeti, 2050 yılına kadar sıfır 
atık elde etme hedefinin yanı 
sıra 2024 yılına kadar tüm atık 
akışlarında %70 geri dönüşüm 
oranına ulaşarak atık strateji-
sinde rekor kırmayı amaçlıyor.

Cam endüstrisi ise iddialı. 2030 
yılına kadar cam geri dönüşü-
mü için %90 toplama oranına 
ulaşmayı hedefliyor. Bunun için 
şehirlere daha fazla geri dönü-
şüm kutusu konulması ve ev-
lerde atıkların ayrı toplanması 
konusuna ağırlık verilecek. ■
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INTERPOL’DEN  
PLASTİK RAPORU

Uluslararası Kriminal Polis Teş-
kilatı (INTERPOL), “Küresel 

Plastik Atık Pazarı’nda Ortaya 
Çıkan Yasadışı Eğilimler” başlıklı 
rapor hazırladı.

INTERPOL’ün, küresel plastik sek-
töründe yaşanan yasadışı ticaret 
ve atık işlemedeki usulsüzlükleri 
ortaya koyan raporu yayımlandı.
Rapora göre plastik atıklarda ya-
şanan artış yasadışı faaliyetlere 
kapı aralıyor. Raporda yasadışı 
depolanan plastik atıkları ortadan 
kaldırmak için çıkartıldığı düşü-
nülen yangınlara İtalya, Malezya, 
Polonya, Romanya ve Tayland’da 
rastlandığı belirtiliyor.

INTERPOL raporu, suç örgütleri-
nin, plastik atık ticaretine sızmak 
için gönderimleri yasadışı olarak 
farklı rotalara kaydırdıklarını ve 
yetkilendirilmemiş atık yöneti-
mi yöntemleri kullandıklarını da 
belirtiyor. 

Rapora göre, plastik atıkları büyük 
oranda yanlış yönetilirken IN-
TERPOL tarafından analiz edilen 
257 ticaret rotasının 52’sinde so-
runlarla karşılaşılıyor. ■

BBC’de yer alan bir haberde, dün-
yada her yıl 359 milyon ton plas-

tik üretildiğinin altı çiziliyor ve şu 
tespit yapılıyor: “Bu plastik, çevrenin 
ve canlıların zarar görmesini önleye-
cek şekilde elden çıkartılamaz.” 

Haberde asıl meselenin plastikte 
değil, “üret, tüket, bertaraf et” mo-
delinde olduğu belirtiliyor. Örneğin, 
geri dönüşüm çalışmaları açısından 
başarılı kabul edilen İngiltere’de bile 
her yıl, kullanılan 5 milyon ton plas-
tiğin sadece 370 bin tonu geri dö-
nüştürülüyor. Bu da sadece yüzde 
7'lik bir orana denk geliyor. 

İNŞAATIN GELECEĞİ PLASTİK Mİ?

Oysa plastik yüzde 100 oranında geri 
dönüştürülebilirse, dünyanın, yeni 
doğal kaynaklara ihtiyaç duymadan 
plastik ürün döngüsünü gerçekleşti-
rebileceği belirtiliyor. Peki, sayılı kez 
dönüştürüldüğünde yapısı bozulan 

plastik, sonsuz kez geri dönüştürü-
lebilir mi? BBC’de yer alan haberde, 
bazı kimyasal müdahalelerle bunun 
mümkün olabileceği savunuluyor. 
Şayet bu başarılırsa, paketlemeden 
asfalta, inşaat sektöründen ulaşım 
sektörüne kadar birçok alanda doğal 
kaynaklara hiç başvurulmadan ihti-
yaçlar karşılanabilir ve bu durumda 
dünyanın doğal kaynakları da ko-
runabilir. Sibele Cestari’nin kaleme 
aldığı makalede, özellikle inşaat sek-
töründe plastiğin kullanımının her 
geçen gün arttığı, yakın bir zamanda 
bütün yapıların plastikle inşa edile-
bileceği bir sisteme geçileceği be-
lirtiliyor. Suya, mevsimsel etkilere ve 
depreme karşı dayanaklı olan plasti-
ğin, yüzde yüz geri dönüştürülmesi 
durumunda, inşaat sektörü ve insan 
yaşamı için önümüzdeki yıllarda bir 
avantaj olarak karşımıza çıkabileceği 
ifade ediliyor. ■

SORUN SENDE DEĞİL, 
EKONOMİDE... 

Plastik yüzde 100 oranında geri dönüştürülebilirse, dünya 
yeni doğal kaynaklara ihtiyaç duymadan plastik ürün döngü-
sünü gerçekleştirebilir.

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  /  P L A S T i K
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Meteoroloji uzmanlarına göre, bugüne kadar  
kaydedilmiş bütün verilerle kıyaslandığında,  
2020 şimdiye kadarki en sıcak yıl olabilir.

Meteoroloji uzmanlarına göre 2020, 
ölçümler başladığından beri kayde-

dilen veriler ışığında şimdiye kadarki en 
sıcak yıl olabilir. Bu noktada uzmanlar, 
devam eden korona virüsü salgını yü-
zünden uygulanan karantina önlemle-
riyle gökyüzünün geçici olarak temiz-
lendiğini söylese de çok daha güçlü ve 
uzun vadeli bir şey yapmamız gerekti-
ğini belirtiyorlar.

ABD’li yetkililer, 2020'nin en sıcak yıl 
olmasa bile şimdiye kadar görülmüş en 
sıcak 5 yıldan biri olmasına %99,9’luk 
bir oranla kesin gözüyle bakıyor. Bunun 
yanı sıra New York’ta bulunan NASA 
Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü 
Müdürü Gavin Schmidt tarafından yapı-
lan bir başka hesaplama, bu yıl sıcaklık-
ların rekor kırma olasılığının %60 oldu-

ğunu gösteriyor. Hesaplamalarda daha 
temkinli olan Büyük Britanya’nın mete-
oroloji kurumu Met Office ise 2020’nin 
en sıcak yıl olma olasılığını %50 olarak 
tahmin ediyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Daire-
si’nden yapılan açıklamaya göre geç-
tiğimiz ocak ayı, son 141 yıldır tutulan 
iklim kayıtlarına geçen en sıcak ocak 
ayı olmuştu. 20. Yüzyıl'da kara ve deniz 
yüzeyinde 12°C olan ortalama sıcaklık-
ların, bu ocak ayında 1,14°C arttığı da 
yapılan açıklamada bildirildi. Araştır-
macılar, korona virüsü salgınıyla emis-
yon miktarının geçici olarak azaldığını 
kabul etseler bile atmosferde biriken 
sera gazlarının büyük bir tehlike oluş-
turduğunu söylüyorlar. ■

GelMiş GeÇMiş  
en sıcak yıl olabilir Mi?

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  /  i K L i M

İNGİLTERE ÇEVRE 
BANKASI KURUYOR

Yaklaşık 3 yıl önce “Green In-
vestment Bank”i satan İngi-

liz hükümeti çevreci yatırımları 
desteklemek için yeni bir “yeşil 
banka” için çalışmalara başladı. 

Devlet destekli yeşil banka, Bri-
tanya’nın çevreci yatırımlarının 
finanse edilmesini sağlarken hü-
kümetin de çevreci hedeflerinin 
tutturulmasına olanak tanıyacak. 

Geri dönüşüm sektörüne destek 
sağlayacak olan banka, karbon 
emisyon ticareti de yapacak. ■

BİR MİLYARDAN FAZLA 
İNSAN YERİNDEN 
OLABİLİR

Londra Merkezli Ekonomi ve 
Barış Enstitüsü'nün yaptığı 

bir araştırmaya göre 2050 yılına 
kadar dünya genelindeki bir mil-
yardan fazla insanın yaşam alanı 
tehdit altında. Kamuoyuyla pay-
laşılan araştırmaya göre; iklim 
değişikliği, çatışmalar ve yaşanan 
huzursuzluklar 2050'ye kadar bir 
milyardan fazla insanı yaşadığı 
bölgeyi terk etmeye itebilir.

Araştırmada en çok tehlike altın-
daki noktalar olarak Afrika'daki 
Sahel Kuşağı, Afrika'nın güne-
yinde yer alan Angola ve Mada-
gaskar gibi ülkeler, Ortadoğu'da 
Suriye'den Pakistan'a kadar olan 
bölüm gösteriliyor. ■
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Amerika Birleşik Devletleri bir süredir Kaliforniya’da büyük bir orman yangını ile müca-
dele ediyor. Bazı orman yangınları doğal hayatın yenilenmesi için şart kabul edilse de 
uzmanlar son yangınların çokluğunu ve şiddetini küresel iklim krizine bağlıyorlar. 

Yaz aylarında orman yangınları alışıl-
mış haberler arasında yer alır. Her 

mevsim Türkiye’nin Ege veya Akdeniz 
kıyılarında ormanlık alandan bir felaket 
haberi gelir. En son haber Adana’dan 
geldi, 4 gün devam eden orman yan-
gınında 200 hektardan fazla alan zarar 
gördü. 

Türkiye ile benzer zamanlarda Ameri-
ka Birleşik Devletleri de Kaliforniya’da 
büyük bir orman yangını ile boğuşu-
yordu. The Guardian’ın haberine göre 
federal devletin felaket ilan ettiği orman 
yangınında 1,4 milyon dönümlük bir 
alan yanmış durumda. Yangın ile mü-
cadele eden itfaiye mensupları özellikle 
sıcak rüzgârlar nedeniyle yangını sön-
dürmekte zorluk yaşadıklarını belirti-
yorlar ve bu durumun son zamanlarda 
sıklıkla görülmesinden şikâyet ediyorlar.

SEBEP İKLİM KRİZİ Mİ?

Doğal orman yangınları bilim insan-
ları tarafından normal, hatta doğanın 
yenilenmesi için gerekli görülür. Ama 
uzmanlar son yangınların hem yanan 
bölgeler açısından hem de çıkış şekilleri 
açısından normal olmadığını söylüyor-
lar. Placesjournal.com sitesinde, “son 
yangın ve sonraki” konulu bir haber 
yorumda, son Kaliforniya yangınının kü-
resel iklim krizi ile olan ilişkisine dikkat 
çekildi. 

İklim krizinin Amerika’nın güney eya-
letlerinde kurak sezonu uzattığına 
değinilen makalede, erken gelen yaz 
mevsiminin yangınların sayısını artırdığı 
belirtildi. Erken gelen sıcak rüzgârlar ve 
yağışsız geçen aylar nedeniyle orman 

içinde birçok ağacın hızla kurumaya 
başladığı ve bunun da en ufak bir se-
beple çıkan yangınların çok hızlı yayıl-
masına sebep olduğu belirtildi. 

SÖNDÜRMEK ZORLAŞIYOR

Uzmanlar önümüzdeki yıllarda orman 
yangınlarının hızla artacağını ve iklim 
krizi ile ilgili acil bir şeyler yapılmazsa 
mevcut müdahale yöntemlerinin yan-
gınları söndürmede bir işe yaramaya-
cağını belirtiyorlar. Bu da daha çok or-
manlık alanın yanmasına sebep olacak. 
Bu yangınlar ise insan yerleşim yerleri 
ile birlikte vahşi yaşam alanlarını da 
tehdit ediyor, birçok türün yok olmasına 
sebep oluyor.

TRUMP: MERAK ETMEYİN SOĞUYACAK

ABD'de 36 kişinin hayatına mal olan 
yangınlarla ilgili bilgi almak için bölgeye 
giden Trump, yangınların küresel ısın-
mayla ilişkisini reddetti.

Kaliforniya, Oregon ve Washington 
eyaletlerini etkisi altına alan 100'den 
fazla yangın haftalardır söndürülemi-
yor. 2020’nin başından bugüne kadar 
Kaliforniya’daki yangınlarda yaklaşık 
8 milyon hektarlık alan küle döndü. 
Üç eyalette süren yangınlarda ise 15 
Ağustos’tan bu yana 1,9 milyon hekta-
rın yandığı belirtiliyor. Yangınla birlikte 
gökyüzünü kaplayan kül ve toz bulutla-
rı; Los Angeles, San Francisco, Portland 
ve Seattle gibi büyük şehirlerdeki hava 
kirliliğini artırıyor. Uzmanlar havadaki 
bu kirliliğin kalp ve solunum yolu rahat-
sızlıklarını tetikleyebileceği konusunda 
uyarıyor. ■

orman yangınları  
neDen arttı?

KÜRESEL ISINMANIN ROLÜ

Yangınlarla ilgili bilgi almak 
için Kaliforniya Valisi Gavin 

Newsom’la bir araya gelen ABD 
Başkanı Donald Trump, toplantı-
nın ardından soruları da yanıtladı. 
Eyaletin Doğal Kaynaklar Dairesi 
Başkanı Wade Crowfoot, küresel 
ısınmanın yangınlardaki rolünü 
sordu. Küresel ısınmanın yangı-
lardaki payını reddeden Trump, 
“Ağaçlar kısa bir süre içinde dev-
rildiğinde çok kuruyor. Adeta bir 
kibrit çöpüne dönüyorlar ve pat-
lıyorlar. Bu daha çok ormanların 
idaresiyle ilgili bir sorun.” diye 
konuştu.

Crowfoot bu cevaba karşılık 
olarak, “Eğer bilimi reddeder-
sek insanları koruyamayız. Keşke 
bilim de sizinle aynı fikirde olsay-
dı.” dedi. Başkan Donald Trump 
ise, “Merak etmeyin soğuyacak. 
Sadece izleyin. Bilimin bunu ger-
çekten bildiğini sanmıyorum.” 
dedi. ■
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Atık ithalatına yönelik kısıtlamalar ve GEKAP uygulaması yoğun gündem maddesi. 
Ülkede toplanan atık kâğıt miktarıyla ilgili veriler, yürütülecek çalışmalara ışık tuta-
bilir ve tüm paydaşların faydasını gözeten bir sistem böylece kurulabilir.

2018 yılı verilerine göre dünya-
da yıllık kâğıt üretimi 419 milyon 

tondur. Öte yandan dünyada ambalaj 
kağıdı üretimi ise 245 milyon tondur. 
Çin 115 milyon ton üretimle açık ara 
dünya lideridir. Avrupa kâğıt üretimi 
yıllık toplam 90 milyon ton olup cirosu 
yıllık 180 milyar dolardır. 

Türkiye kâğıt geri dönüşüm sanayii-
nin aktif büyüklüğü yaklaşık 10 milyar 
dolardır ve büyük bir istihdam kapısı-
dır. 2019 itibarıyla üretim kapasitesi 5 
milyon ton iken yeni yatırımların dev-
reye girmesiyle kapasitemiz 2023’te 6 
milyon tona ulaşacaktır. Kâğıt sektö-
rünün büyüme hızı, ülkemizin büyüme 
hızının önündedir. 

AGED tarafından başta Boğaziçi Üni-
versitesi olmak üzere beş üniversiteye 
yaptırılan beş ilde yaptırılan atık karak-
terizasyon çalışmasının çıktıları yanda 
verilmiştir.  

TÜRKİYE’DE  
NE KADAR ATIK KÂĞIT TOPLANIYOR?

KİŞİ BAŞI KAĞIT TÜKETİMİ DÜNYADA 57 KG 
İKEN TÜRKİYE ORTALAMASI 74 KG’DIR.
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2018 YILI HACİMLİ KARTON TOPLAMA ORANLARI

Oluklu Mukavva İhracatı
347.598 Ton

Oluklu Mukavva Yurt İçi Satış
2.154.775 Ton

- =Çöpteki Hacimli Karton
331.500 Ton

Geri Dönüştürülen
Hacimli Karton
1.823.275 Ton

Oluklu Mukavva
Yurt İçi Satış

2.154.775 Ton

Oluklu Mukavva Üretimi
2.502.373 Ton

ÜLKE İÇİNDE GERİ KAZANILAN OLUKLU MUKAVVA 
KÂĞIT TONAJI

Türkiye’de oluklu mukavva üretimi 2018 yılında 2.502.373 
ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin 347.598 tonu ihraç 
edilmiştir. Dolayısıyla yurt içinde kullanılan oluklu mukavva 
miktarı 2.154.775 ton olarak ortaya çıkmaktadır.

AGED'in raporuna bakıldığında, toplanamayan 331.500 ton 
hacimli karton olduğuna göre, yaklaşık 1.823.275 ton oluklu 
mukavva hurdası toplanmaktadır. 

Hacimli karton (oluklu mukavva) geri kazanım oranı Türki-
ye’de %84’e ulaşmıştır.

T Ü R K i Y E ' D E N  H A B E R L E R  /

YURT İÇİNDE KULLANILAN 2.154.775 TON HACİMLİ KARTONUN 
1.823.275 TONU TOPLANIP GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMEKTEDİR.  
BU DA HACİMLİ KARTONLARIN YAKLAŞIK %84 ORANLA 

TOPLANDIĞINI GÖSTERMEKTEDİR. 



OECD 2018 TÜRKİYE RAPORU

OECD’nin Türkiye raporunda Türkiye’de geri kazanım ve 
kompost oranı %10 olarak belirtilmiş. Ek bir grafikte kom-
post oranı neredeyse sıfır olarak verilmiş. Kabaca 34 milyon 
ton/yıl evsel atığın çıktığı bir ülkede %10, 3.4 milyon ton 
geri kazanım olduğunu ifade ediyor. 30 miyon 600 bin ton 
evsel atık deponi alanlarına gömülmektedir. OECD ülkele-
rinde düzenli çöp alanlarına gömülen evsel atık miktarı %42; 
atıktan enerji üretimi %20; geri kazanım ve kompost oranı 
%36’dır. 

OECD NEDİR? 

1961’de kurulmuştur. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
veya kısaca OECD, İkinci Dünya Savaşından sonra oluştu-
rulan Batı kuruluşları sisteminin bir parçası olarak ihdas 
edilmiştir. 

Üye Ülkeler: 37 ülke üyedir. (Türkiye, ABD, Almanya, Avust-
ralya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Kore Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere, 
İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, İzlan-
da, Kanada, Kolombiya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 
Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, 
Slovenya, Şili, Yeni Zelanda, Yunanistan) ■

/  T Ü R K i Y E ' D E N  H A B E R L E R

Atık Kodu Cinsi
Üretilen 
Ambalaj 

(ton)

B-11 Kapsamında
B-22 

Kapsamında  
Piyasaya 

Sürülen (Ton)

C-33 
Kapsamında  
Temin Edilen 

(Ton)

Piyasaya 
Sürülen 

(Ton)

Geri 
Kazanılan 

(Ton)

Gerçekleşen 
Geri 

Kazanım 
Oranı (%)

15.01.02 Plastik 4.099.951 943.567 590.923 63 98.240 20.317
15.01.04 Metal 179.438 130.981 89.488 68 82.284 6.307
15.01.05 Kompozit 102.636 96.773 62.110 64 21.629 0

15.01.01 Kâğıt 
Karton 2.529.403 1.314.154 1.227.249 93 17.164 11.805

15.01.07 Cam 955.721 860.239 234.699 27 40.021 120.063
15.01.03 Ahşap 1.070.084 547.681 171.048 31 4.952 85.935

Toplam 8.937.232 3.893.396 2.375.518 61 264.289 244.427

Tablo-1: 2018 yılı üretilen, piyasaya sürülen ambalaj ve ambalaj atığı sonuçları

36%

10% 90%

20%

2%

42%

0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%10%

Atıkların %90'ından fazlası Depolanıyor

Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma 

Örgütü

Türkiye

Geri Dönüşüm 
ve Kompostlama

Enerji geri 
kazanımı ile yakma

Çöplük (Deponi alanı)

Ya
km

a

Çöplük (Deponi alanı)

Kaynak: ÇŞB 2018 ambalaj bülteni

Kaynak: 2018 OECD Türkiye Raporu

2018 ÇŞB AMBALAJ BÜLTENİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son Ambalaj Bülteni’ni 2018 yılında yayımlamıştır. Bu veriler baz alındığında kâğıt 
geri dönüşüm sanayiinin kullandığı ambalaj kâğıt/kartonlarının geri kazanım oranı %93 olarak görülmektedir. 
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T Ü R K i Y E ' D E N  H A B E R L E R  /

Poşet kullanımı yÜZDe 80 DÜştÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden atık yönetimi 
konusunda yapılan reformları değerlendirdi. 

Bakan Murat Kurum, 'Sıfır Atık Projesi' 
sayesinde plastik poşet kullanımının 

yüzde 80 oranında düştüğünü belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
sosyal medya hesabı üzerinden yaptı-
ğı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi: 
"Güçlü bir ekonomi ve temiz bir doğa 
için atık yönetiminde yürürlüğe koydu-
ğumuz yeni düzenlemeyle geri kazanım 
sektörümüzün yıllık ham madde ihtiya-
cının yarısının iç piyasadan karşılaması-
nı zorunlu hale getirdik. Geri dönüşüm 
sektörümüzün ham madde ihtiyacını öz 

kaynaklarımızdan karşılamamızı sağla-
yacak son düzenlemeyle yüksek mik-
tarda atık ithalatını önleyecek ve sektör-
deki binlerce çalışanımız için istihdam 
imkanı oluşturacağız. Atık yönetiminde 
bugüne kadar yaptığımız reformlar ile 
düzenli depolama hizmeti verilen nüfus 
yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktı. Sayıları 
4 bini bulan geri dönüşüm tesisiyle geri 
kazanım oranı yüzde 13'lere çıktı. İstih-
dama sunulan katkıyla 35 milyar TL'yi 
aşan bir ekonomik hacim oluştu. Emine 
Erdoğan Hanımefendinin himayelerin-

deki 'SıfırAtık' projemiz sayesinde; plas-
tik kirliliğini önlemek için ücretlendirilen 
plastik poşet kullanımı yüzde 80 oranın-
da düştü. İçecek ambalajlarına zorunlu 
depozito geldi. Kayıt dışılığı önlemek 
için GEKAP başlatıldı. Çevremizde olu-
şacak kirliliği en aza indirmek, atıkların 
yerli imkanlarla ekonomimize tekrar 
kazandırılması için 'SıfırAtık' vizyonu-
muz doğrultusunda her gün yeni adım-
lar atmaya, örnek atık yönetimimiz ile 
temiz ve sağlıklı bir gelecek inşa etmeye 
devam edeceğiz." ■
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Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı, “Biz yola çıktığı-

mız ilk gün hedefimizi ‘demir-çelik üre-
timinde bir dünya markası yaratmak’ 
olarak koymuştuk. Bugün de bu hedefe 
ulaştığımız için müthiş gururluyuz” 
diyerek yurt dışı yatırımlarına ilişkin 
olarak şunları söylüyor:

“Yurt dışındaki en önemli projelerimizin 
başında Cezayir’de yer alan Tosyalı Al-
gerie var. Toplam dört faz olarak plan-
lanan ve son faz yatırımının başladığı 
projemiz tamamlandığında toplam ya-
tırım tutarı 6 milyar doları aşacak. Tür-
kiye’nin yurt dışındaki en değerli var-

lıklarından olan Tosyalı Algerie’de tüm 
fazların tamamlanmasıyla birlikte, beş 
yıl içinde yıllık 8 milyon tonun üzerin-
de üretim kapasitesine, 5 milyar dolar 
ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.”

Tosyalı’nın yurt dışındaki bir diğer yatı-
rımı da Karadağ’da bulunuyor. 2012'de 
holding bünyesine katılan Tosçelik 
Niksic Special Steel’de yenilenme çalış-
maları tamamlandı ve üretime geçildi. 
Fuat Tosyalı, “Tosyalı Holding’in yurt 
dışında yatırım hamlesi, Batı Afrika’nın 
giriş kapısı olan Senegal ve Angola ile 
devam ediyor. Senegal’de ‘Tosyalı Eko-
nomi Bölgesi’ oluşturmak için yatırıma 

başladık. Senegal yatırımı, sadece ülke 
ekonomisine değil bölgenin ve kıtanın 
kalkınmasına da büyük katkıda bulu-
nacak. Senegal’den sonra Angola’da 
da yatırım çalışmalarımızın başladığını 
ekleyebilirim.” diyor. ■

Son dönemde yurt içinde ve küresel arenada yaptığı yatırımlarla öne çıkan Tosyalı Holding, dünyanın en 
büyük 10 demir çelik şirketi arasında bulunuyor.

TOSYALI HOLDİNG'DEN SIFIR ATIK ÇELİK ÜRETİMİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Twitter hesabından yaptığı 

açıklamada, doğada oluşabilecek kirli-
liği önleyecek, atıkların kaynağında ay-
rıştırılarak tekrar değerlendirilmesine ve 
yerli imkanlarla ekonomiye kazandırıl-
masına büyük katkı sunacak önemli bir 
adım attıklarını söyledi.

Kurum, "Atıkların doğamıza vereceği 
zararı en aza indirmek amacıyla geri ka-
zanım sektörümüzün yıllık ham madde 
ihtiyacının yarısının iç piyasadan karşıla-
malarını zorunlu hale getirecek düzen-
lemeyi hayata geçiriyoruz. Sıfır atıkta en 
temel hedefimiz olan israfın önüne ge-
çecek ve çevremizi daha da koruyacak 
bu adımla çocuklarımıza daha sağlıklı, 
daha temiz bir gelecek bırakacağız." 
ifadelerini kullandı. ■

israFı Önleyen aDıMlar 
zorunlu hale getirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geri kazanım sektörünün yıllık ham madde 
ihtiyacının yarısının iç piyasadan karşılanmasını zorunlu hale getirecek düzenlemeyi 
hayata geçireceklerini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı  
Fuat Tosyalı
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2020 yılından itibaren kademe-
li olarak uygulanmaya başlayan 

Sıfır Atık projesinde, en büyük kirletici 
rolüne sahip hanelere de önemli sorum-
luluklar düşüyor:

-Tüketimi teşvik eden faaliyetler azaltıl-
malı. Alışverişlerde ürünün fiyatı ve alım 
gücünden önce ihtiyaç olup olmadığı 
değerlendirilmeli,

-Ambalajlı ürünler yerine geleneksel 
dökme ürünlerin tercih edilmeli, 

-Ambalajlı ürün alınması durumunda 
mümkün mertebe en az ambalaja sahip 
ürünler tercih edilmeli, yeniden kulla-
nılabilir ambalajlar (cam kavanoz gibi) 
değerlendirilmeli,

-Alışverişlerde plastik poşet yerine bez 
vs. çantalar tercih edilmeli,

-Plastik su şişesi yerine matara  
kullanılmalı,

 -Kâğıt havlu, ıslak mendil yerine temiz-
lik bezleri kullanılmalı,

 -Streç film, buzdolabı poşeti ve sandviç 
poşeti yerine kapaklı kaplar, bal mumu 
kumaşlar kullanılmalı, 

-Tek kullanımlık paket çay, hazır kahve 
ve kapsül kahvelerin yerine demleme 
çay ve kahve tercih edilmeli, 

-Kürdan, pamuk çubuğu gibi ürünler 
yerine çok kullanımlı alternatifler tercih 
edilmeli,

 -Tek kullanımlık tabak, bardak, çatal 
kaşık yerine yeniden kullanılabilir olan-
lar tercih edilmeli, 

-Kullanım ömrü uzun ve geri dönüşümü 

mümkün ürünler tercih edilmeli, 

-Gereksiz çıktı alınmamalı, bilgisayar ve 
yazıcı çift taraflı baskı için ayarlanmalı, 

-Tek tarafı basılı kâğıtlar müsvedde 
olarak kullanılmalı,

 -İhtiyaç fazlası veya kullanılmayan 
ürün/malzemelerin tekrar kullanımı 
veya yeniden dizayn edilerek başka bir 
ürün olarak kullanılması tavsiye edilir. ■

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması 
için herkese sorululuk düşüyor.

EVDE SIFIR ATIK İÇİN TAVSİYELER

sıFır atık yönetim sistemi 
KılavUZları yayıMlanDı

Sıfır Atık Yönetim Sistemi için 11 uygulama kılavuzu hazırlandı. Söz konusu kılavuzlar, Sıfır 
Atık Projesi’ne rehberlik edecek.

Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince 2020 
yılından itibaren kademeli olarak Sıfır 

Atık Yönetim Sistemini kurması gereken 
hedef kitlelere yol göstermek amacıyla 11 
adet “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygula-
ma Kılavuzu” hazırlandı. AVM, iş merke-
zi, ticari işletme, plazalar kılavuzu; eğitim 
kurumu ve yurtlar kılavuzu; hane ve site-

ler kılavuzu; havalimanı, tren ve otobüs 
terminalleri kılavuzu; kurum ve kuruluş-
lar kılavuzu; organize sanayi bölgeleri ve 
sanayi tesisleri kılavuzu; sağlık kuruluş-
ları kılavuzu; turizm tesisleri, HOREKA 
(otel, restoran, kafeterya) kılavuzu; Sıfır 
Atık Mavi kılavuzu; elektrikli ve elektro-
nik eşya üretici kayıt uygulaması kulla-

nım kılavuzu ve tehlikeli atıkların sınıf-
landırılması kılavuzu Sıfır Atık Projesi’ne 
rehberlik edecek.

Kılavuzlara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü inter-
net sitesinden erişilebilir. 

https://cygm.csb.gov.tr/ ■

T Ü R K i Y E ' D E N  H A B E R L E R
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/  S E K T Ö R D E N

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 
yatırım teşvik belgesi onaylanan 

firma sayısı, temmuz ayında rekor kırdı. 
Önceki yıllarda aylık 400 civarında olan 
belge sayısı, 1200’e yükseldi. Bakanlığın 
64 sayfayı bulan teşvik belgesi listesin-
deki firmalardan 167’si İstanbul’da faa-
liyet gösteriyor. Bu firmaların bir kısmı 
tesislerini tevsi ederken, birçok proje de 
komple yeni yatırım olarak kaydedildi.

Teşvik belgesine konu olan yatırımların 
büyük çoğunluğu imalat sektöründe. 
Bunların önemli bir kısmını plastik üre-
timi oluşturuyor. Plastik mutfak eşya-
larının yanı sıra plastik ambalaj, plastik 

kapak, damacana kapağı, bant ve şerit 
üretimi çoğunluğu teşkil ediyor.

Benzeri şekilde kâğıt sektörü de oluklu 
mukavva ve ambalaj için kutu üretimine 
yönelik yatırımlarla dikkat çekiyor.

Teşvik belgesi alan yatırımlar arasında 
kutu ve ambalajların yanı sıra etiket 
kağıdı üretimi de olması, çeşitli sektör-
lerin çıktısı olan ürünlerin ambalajlan-
ması ve etiketlenmesine yönelik yatı-
rımların yoğun olduğunu gösteriyor. Bu 
da üretimin artacağına yönelik beklen-
tilerin somut bir işareti olarak değerlen-
diriliyor. ■

Yatırımlar için verilen teşvik belgeleri, temmuz ayında 
rekor seviyede artarak 400’lerden 1200’e çıktı. Bu 
belgelerden 167’si İstanbul’daki firmalara verildi. 
Firmaların birçoğu; özellikle plastik ve kâğıt ambalaj, 
kapak, şerit bant ve etiket üretimine yönelik yeni 
yatırımlar için belge aldı.

AMBALAJ 
YATIRIMLARINDA 
ARTIŞ VAR

450 MİLYON TL'LİK 
YENİ YATIRIM

Hayat Kimya Türkiye Genel 
Müdürü Enes Çizmeci, 2020 

yılı başında, Mersin'de 450 milyon 
TL yatırımla yeni bir temizlik 
kağıdı üretim tesisini kurmak 
üzere çalışmalara başladıkları-
nı kaydederek, "2021 ortasında 
devreye alacağımız bu yeni nesil 
tesisimizle birlikte 200 kişilik ek 
istihdamla Mersin'deki istihdamı-
mızı toplam 550 kişiye çıkaraca-
ğız" dedi.

HAYAT KİMYA’YA  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ

Hayat Kimya, dünyanın en pres-
tijli ödül organizasyonlarından 
olan 2020 Stevie Ödüllerinde, 
"2018 Sürdürülebilirlik Raporu" 
ile iki ödül aldı.

Bu yıl 15’inci kez farklı katego-
rilerde düzenlenen ve yaklaşık 
700 başvurunun değerlendiril-
diği 2020 Stevie Ödülleri’nde, 
6 ana kategori ve farklı alt ka-
tegorilerde yarışan şirketlerin 
alanlarında en başarılıları ödül-
lendirildi. Hayat Kimya, ‘Best 
E-Book’ ve ‘Best Annual Report 
- Privately-Owned Companies’ 
kategorilerinde birçok uluslara-
rası büyük şirketi geride bıraka-
rak bronz ödüle layık görüldü. ■

Pandemiden önce yılda 5 milyon 
adet plastik bazlı köpük tabakta 

ürün satışı gerçekleştiren Carre-
fourSA, pandemi sürecinde hijyen 
kuralları sebebiyle, bu tür amba-
laja talebin artmasına koşut olarak 
meyve ve sebze ile teması uygun, 
yüzde 100 geri dönüştürülmüş kâ-
ğıtlardan üretilen, doğa dostu ve 
yerli üretim olan kâğıt tabakları 
kullanmaya başladı. Viyol tabak-

lar, Dentaş Kâğıt tarafından üretim 
safhasında hiçbir ağaç kesilmeden 
sadece geri dönüştürülmüş atık 
kâğıtlardan, meyve ve sebze ile 
temasa uygun olarak Denizli'de 
üretiliyor. Orman Bakanlığı altında 
faaliyet gösteren TİGEM ve TAGEM 
ile devam eden iş birliği çerçeve-
sinde de yerli tohum ile üretilen 
ürünlerle birlikte 1 Eylül'den beri 
reyonlardaki yerini alyor. ■

ÇEVRECİ TABAKLAR
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Ü Y E L E R D E N  H A B E R L E R  / 

KİPAŞ Kâğıt Fabrikası Genel Koor-
dinatörü Aydoğan Oral, Kipaş’ın, 

Söke OSB’ye kurduğu 200 bin met-
rekaresi kapalı, 310 bin metrekarelik 
fabrikanın 300 milyon dolarlık kâğıt 
ithalatını sonlandıracağını, 225 milyon 
dolar da ihracat gerçekleştireceğini 
açıkladı.  

Oral, "Tesisimiz ham maddesi atık kâ-
ğıtlardan olmak üzere ambalaj sektö-
ründe kullanılacak 730 bin ton kâğıt ve 
karton üretecek. Ülkemizin enerjisini 
yatırıma dönüştürerek yeni hikayeler 
yazmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kendi enerjisini üreten, su ihtiyacı-
nı Büyük Menderes ve Bağarası'nda 
açılan kuyulardan karşılayacak olan 
ve kâğıt makinesi, enerji santrali, ham 
su arıtma tesisiyle atık su arıtma tesisi 
olmak üzere dört ana binadan oluşan 
fabrikanın, %100 geri dönüşümlü atık 
kâğıttan üretim yapacağını belirten 
Oral, böylece her yıl 6000 hektarlık 
orman alanının yok edilmesinin önüne 

geçileceğine dikkat çekti. 

Oral, bu yatırımın ardından bir ambalaj 
matbaası da kurmak üzere çalışmala-
ra başladıklarını açıkladı. Oral, “İhracat 
üzerine kurulacak bu üretim tesisi de 
en kısa zamanda faaliyete geçecektir.” 
dedi.

"SÖKELİLER ENDİŞE ETMESİN,  
FABRİKA ÇEVRECİ"

KİPAŞ Kâğıt Fabrikası Proje Müdürü 
Abdurrahim Karamanlı, kullanılacak 
su ile ilgili yöre halkındaki endişelere 
cevap verdi. Karamanlı, “Arıtma suyu-
muzu biz tekrar tekrar kullanacağız, 
yaptığımız tahlillerde bizim arıtma su-
yumuz Menderes’ten daha iyi, Mend-
res’ten getireceğimize attığımız suyu 
tekrar arıtmaya sokacağız. Sistemi 
de ona göre kurduk. Buradaki hiç bir 
işi devletten gizli yapamayız, devletin 
onayıyla yapıyoruz. Devletimizin onayı 
olmadan hiç bir hareket etmemiz 
mümkün değil.” dedi. ■

söke kâğıt Fabrikası aÇılıyor
Kipaş Holding, Avrupa’nın en büyük kâğıt üretim tesisini Söke’de kuruyor. 500 milyon 
avroluk yatırım yapılan tesis, Kasım ayında faaliyete geçecek. Fabrika,  750 kişiye istih-
dam sağlayacak, dolaylı olarak üç bin kişiye iş sahaları açacak.

Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) tarafından yayınlanan, 

“Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon 
Önleme ve Kontrol Kılavuzu”, 
sanayi işletmelerinin Covid-19 
ile mücadelesinde rehber ni-
teliğinde. Şirketler bu kılavuz 
doğrutusunda işletmelerin-
de pandemi le mücadele için 
gerekli adımları atıyorlar. TSE 
müfettişleri de sonradan tesise 
gelerek kontrollerini gerçekleş-
tiriyor. Bu kapsamda yapılan 
denetimler sonucunda, Selka-
san’ın gerekli tüm şartları yerine 
getirdiği onaylandı. Selkasan, 
TSE’den Covid-19 Stay Safe Gü-
venli Üretim Belgesi almaya hak 
kazandı. ■

SELKASAN KÂĞIT’A 
GÜVENLİ ÜRETİM 
BELGESİ

Balıkesir’de atık kâğıt kullanarak 
üretim yapan Varaka Kâğıt, çev-

reci yatırımları ile dikkat çekiyor.Sahip 
olduğu kojenerasyon tesisinde ülke 
kaynaklarından sağlanan yakıtlar tü-
ketilerek tesisin ihtiyacı olan buhar 
üretiliyor. Prosesten çıkan atık suları, 
arıtma tesisinde arıtılarak deşarj edil-
mekte. Santralde tonlarca kömür ya-
kılmasına rağmen ortaya çıkan zehirli 
gaz ve tozların doğaya karışması filt-
reler sayesinde engelleniyor. ■

VARAKA’DAN ÇEVRECİ ÜRETİM
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“olUKlU MUKavva,  
gıda kaybının önlenmesinde 
ÖneMli bir seÇeneK”

Olmuksan International Paper Genel 
Müdürü Yılmaz Selçuk, “Ambalajla-

ma nedeniyle meydana gelen gıda kaybı 
20 milyar TL’ye ulaşabiliyor. Oluklu mu-
kavva, gıda zayiatını engellemede en 
önemli ürünlerden biri olarak öne çıkı-
yor” diyor.

Olmuksan International Paper Genel 
Müdürü Yılmaz Selçuk, “Türkiye’de yıllık 
53 milyon ton olan meyve ve sebze üre-
timi 110 milyar TL parasal değere karşılık 
geliyor; ancak üretim-tüketim zincirinde 
kaybedilen ürün 30 milyar TL gibi yüksek 
bir meblağa ulaşıyor. Tedarik zincirindeki 
bu kayıp, yanlış ambalajlama ve soğuk 
zincirdeki kırılmadan kaynaklanıyor. 
Yanlış ambalajlama nedeniyle yaşanan 
kaybın ise yüzde 50’nin üstünde olduğu 
tahmin ediliyor. Bu rakamlardan yola çı-
kacak olursak, ambalajlama nedeniyle 
meydana gelen kaybın 20 milyar TL gibi 
bir rakama karşılık geldiğini ifade etmek 
yanlış olmayacaktır” diyor.

1968 yılından bu yana oluklu mukavva 
ambalaj sektöründe faaliyet gösteren 
Olmuksan International Paper, bugün 
dünyanın en büyük kâgıt ve ambalaj üre-
ticilerinden birisi.

Oluklu mukavvayı “çağın malzemesi” 
olarak tanımlayan Yılmaz Selçuk, “Kâğıt 
bazlı ambalaj malzemeleri ağaçlardan, 
yani tamamen yenilenebilir bir kaynak-
tan elde ediliyor. Kâğıt bazlı ambalajlar, 
yüzde 100 geri dönüştürülebilir olduğun-
dan ve oluklu karton ambalaj malzeme-

lerinin yüzde 80’den fazlası toplanarak 
geri dönüştürüldüğünden, işletmeler ve 
tüketiciler için en sürdürülebilir seçenek” 
yorumunu yapıyor.

Selçuk, oluklu mukavvadan yapılan 
taşıma ambalajlarının sunduğu avantaj-
lar hakkında şu bilgileri veriyor:

HER ALANDA TASARRUF SAĞLIYOR

“Akıllı havalandırma sistemiyle nem di-
rencine sahip olarak üretilen oluklu mu-
kavva ambalajlar, gıda kaynaklı oluşan 
hastalık riskini azalttığı gibi limon ve 
mandalina gibi en hassas ürünler de 
dâhil olmak üzere meyvenin raf ömrünü 
3 güne kadar artırıyor ve gıda zayiatını 
engellemede en önemli ürünlerden biri 
olarak öne çıkıyor. Lojistik açısından kat-
lanarak saklanabilmesi ve yeri optimize 
edecek şekilde terzi usulü tasarlanabil-
me özellikleriyle hem depolama hem 
nakliye noktasında önemli bir tasarruf-
yaratabiliyor. İşletmeler açısından de-
ğerlendirildiğinde ise, oluklu mukavva 
iş gücünü azaltarak işletme maliyetle-
rini düşürürken, geri dönüşümü düzenli 
halde gerçekleşirse yüzde 50 enerjiden, 
yüzde 90 ise kimyasal madde gibi yan 
ürünlerden tasarruf edilmesini sağlıyor. 
Oluklu ambalajlar ayrıca, paketlenmiş 
ürünün takibini sağlamak üzere her türlü 
kodun basımı için ideal bir ambalaj oldu-
ğundan, tam izlenebilirlik sayesinde stok 
kaybını azaltıyor. Gelişmiş pazarlara ih-
racat genelde oluklu mukavvayla oluyor. 
Türkiye’de 2000 yılında 11 kg olan kişi 

Didem eryar Ünlü

Yazar

türkiye’de 2000 
yılında 11.0 kg olan 

kişi başı yıllık oluklu 
mukavva tüketimi 2019 
yılı itibarıyla 30 kg 
civarında. avrupa’da 
ise kişi başı yıllık 

oluklu mukavva 
tüketimi 50 kg.
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başı yıllık oluklu mukavva tüketimi, 2019 
yılı itibarıyla 30 kg civarında. Avrupa’da 
ise kişi başı yıllık oluklu mukavva tüke-
timi 50 kg.”

ATIK KÂĞITLAR EKONOMİK ÖNEME 
SAHİP

“Günlük yaşamımızda kullanıp attığımız 
her türlü kâğıt ve kâğıt ürünü, atık kâğıt 
olarak adlandırılıyor. Atık kâğıtlar da fab-
rika atıkları, ilk kullanım atıkları ve son 
kullanım atıkları olmak üzere üç sınıfa 
ayrılıyor. Tüm atık kâğıtlar, geri dönüştü-
rülebilme özelliğinden dolayı ekonomik 
öneme sahip oldukları gibi sürdürülebi-
lirlik açısından da büyük öneme sahip. 
Atık kâğıtlar geri dönüştürüldüklerinde 
depolama alanı da azalıyor. EPA’nın (En-
vironmental Protection Agency) veri-
lerine göre, geri dönen her bir ton atık 
kâğıt, 2,4 m³ depolama alanının kazanıl-
masını sağlıyor. Kâğıt üretimi miktarına 
bağlı olarak geri dönüşüm de arttığın-
dan, ciddi boyutlarda alan kazanılırken, 
önemli sayıda ağaç kesilmekten kurtul-
muş olacak.”

HİJYEN VE SOSYAL MESAFE ODAKLI 
ÇÖZÜMLER

COVID-19 salgınıyla beraber en çok gün-
demde olan "hijyen" konusunu şirketin 

odak noktasına aldıklarını ifade eden 
Yılmaz Selçuk, şu bilgileri veriyor:

"Virüs bulaşma riskini aza indirecek ve 
müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak 
ürünler sunmak için harekete geçtik. Bu 
doğrultuda tasarladığımız 'alışveriş se-
petleri tutamakları', alışveriş sepetlerin-
de arabayı sürme kısımlarında her gün 
binlerce kişinin el temasında bulunduğu 
alandan virüs yayılma riskini azaltıyor. 
Bir diğer ürünümüz ise içinde bir aseptik 
torbayla kullanılabilen, üstten dolum ve 
alttan torbada bulunan musluk sayesin-
de boşaltım yapılabilen 20 litrelik 'Bagin 
Box' adlı kutular. Ayrıca 'hijyen' ve 'sosyal 
mesafe' odaklı iki yeni çözüm geliştirdik. 
Bunlardan ilki; restoran masaları, açık 
ofisler, okul sıraları gibi alanlarda kulla-
nılmak üzere tasarlanan masaüstü sepa-
ratörler. Bir diğer ürün ise alan koruma 
paneli. Ayaklı oluklu mukavvadan ya-
pılan panel, ihtiyaç duyulan alana göre 
uyarlanabiliyor."

DOLARDAKİ DALGALANMAYA ALTER-
NATİF ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

"Girdilerimizin önemli bir kısmını yerli 
üretim geri dönüşümlü kâğıt ve ithal 
kraftliner kâğıt oluşturuyor. Her iki cins 
kâğıt maliyetlerinde de yılbaşından bu 
yana önemli dalgalanmalar yaşandı. Do-

larda yaşanan dalgalanma sektörümüzü 
zorlasa da alternatif çözümler geliştire-
rek ve farklı pazarlarla satış kanallarına 
odaklanarak süreci dengelemeye çalışı-
yoruz. Ülkemizde endüstriyel ormanlar 
olmadığından sadece geri dönüşümlü 
kâğıtlar üretilebiliyor. Hurda kâğıdın top-
lanıp ekonomiye kazandırılmasını sektö-
rel anlamda çok önemsiyoruz. Ekonomi-
miz ve gezegenimizin sürdürülebilirliği 
açısından, hurda kâğıt toplama oranının 
artması, kaynağında ayrılarak toplama ve 
ayrıştırma yapılması konuları öncelikli." ■

M A K A L E  / 

AMBALAJLAMA 
NEDENİYLE MEYDANA 

GELEN GIDA KAYBI 
20 MİLYAR TL’YE 

ULAŞABİLİYOR. OLUKLU 
MUKAVVA, GIDA 

ZAYİATINI ENGELLEMEDE 
EN ÖNEMLİ ÜRÜNLERDEN 

BİRİ OLARAK ÖNE 
ÇIKIYOR.
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BİR GÜNEŞ PANELİNİN 
ÖLÜMDEN 

SONRAKİ HAYATI
Avrupa’da  

4 milyon ton Güneş Pili 
(fotovoltaik) kurulumu 

gerçekleşmiştir

2017 yılı  
itibariyle  

43.500 ton Güneş Pili 
(Fotovoltaik) Atık

2050 yılı  
itibariyle  

60 milyon ton Güneş Pili 
(Fotovoltaik) Atık

Asya

Avrupa

Kuzey Amerika

Orta Doğu

Okyanusya

Güney Amerika

Afrika

2016 Yılı Kıtalara Göre Güneş Pili (Fotovoltaik) Atık Miktarları 
Rengin koyulaşması daha fazla Güneş Pili (Fotovoltaik) Atık anlamı taşımaktadır.  

Hesaplamalarda, Türkiye ve Rusya Federasyonu Avrupa’ya dahil edilmiştir.

Tahmini Güneş Pili (Fotovoltaik)  
Atık Artışı (Ton)

Önümüzdeki 10 Yıllık Periyotlarda Kıtalara Göre Tahmini  
Güneş Pili (Fotovoltaik) Atık Miktarları (Ton)

1.5m

2050

2040

2030

1.2m

0 10m 20m 30m 40m 50m

0.9m

0.6m

0.3m

0
2016 2020 2030



SAYI 9 TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 35

Güneş Paneli Geri Dönüşüm Süreci
Avrupa Güneş Pili (Fotovoltaik) üreticilerinin yüzde 70’inden fazlası şirketlerin özel gereksinimlerine uygun atık yönetimi 

sunan dünya "Güneş Pili Geri Dönüşüm Ağı"nın parçasıdır. Güneş Pili Geri Dönüşüm Ağı tüm ihtiyaç ve gereksinimleri 
sağlamaktadır. Bu girişim sayesinde, söz konusu ağın üyeleri hem üretim sırasında hem de satış sonrasında sürdürülebilir bir 
ürün ortaya çıkarmak için kararlılıklarını ve bağlılıklarını sergilemektedir. Bunu da; duyarlı çevreci tasarım, zehirli malzeme 

kullanımına son verilmesi ve geri dönüşüm uygulamaları vasıtasıyla gerçekleştirmektedirler. Teknolojiler sürekli gelişmekte. 
Böylelikle, hatalı ve bozuk modüller, cam kırılması, laminat kusurları ve elektrik arızaları, hatalı tasarımlar, süreç kayıpları 
veya servisten çıkarma dahil olmak üzere tüm GÜNEŞ PİLİ panel hata ve arıza türlerinde geri dönüşüm imkanı mevcuttur.

Silikon Bazlı 
 Güneş Pili  

(Fotovoltaik)  
Paneller

İnce Film Bazlı  
Güneş Pili  

(Fotovoltaik)  
Paneller

%76 
Cam

%1 
Metaller

%10 
Plastik

%6 
Alüminyum

%8 
Alüminyum

%4 
Plastik

%5 
Silikon

%89 
Cam

%1 
Metaller

Geri 
Dönüşüm 

Süreci

Malzemelerin toplanması

Alüminyum ve cam 
akşamların sökümü

500 santigrat  
derecede ısıl  
işleme tabi 

tutma
%100  

kullanılmış 
metal

%95  
kullanılmış  

cam 

Plastik kaplama 
yok olur

Isı kaynağı 
olarak tekrar 

kullanılır

Hücre modüllerinin 
fiziksel olarak 

ayrılması

Silikon zarların 
dağlanması %80 

kullanılmış 
modüller 

Kırık zarların 
eritilmesi

%85 
kullanılmış 

silikon 

%90 kullanılmış yarı 
iletken materyal 

%90  
kullanılmış  

cam

Camı  
durulama

Metalleri ayırma ve 
işleme tabi tutma

Çökelme ve 
kurutma

Döner bir vida 
ile katı ve sıvıyı 

birbirinden ayırma

Katmanlaşmanın 
ortadan  

kaldırılması 
için GÜNEŞ PİLİ 
(FOTOVOLTAİK) 

Panellerinin 
doğranması/

kırpılması Asit ve 
peroksit 

kullanarak 
tabakayı 
ortadan 
kaldırma

İç tabaka 
materyallerin 

vibrasyon 
vasıtasıyla 

ortadan 
kaldırılması
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Geleceğe Doğru Atılan Bir Adım
Eğer güneş enerjisi bizlere gerçek anlamda çevresel açıdan fayda sağlayacaksa, herhangi bir arazide 

veya çöp sahasında atık olarak toplanması ve birikmesi uygun değildir. Ömrünü tamamlayan 
malzemelerin geri dönüşümü, güneş enerjisi sektörünün gelecekte gelişmesini finansal açıdan 

destekleyecektir. Kullanılan malzemelerin %96’sı yeni güneş enerji panelleri üretmek için tekrar 
kullanılabilmektedir. Hali hazırda mevcut malzemelerin kullanılmasıyla birlikte 2050 yılı itibariyle 
2 milyar yeni panel üretilebilecektir. Geri dönüşüm birimleri ilave  istihdam fırsatları sağlayacaktır. 

GÜNEŞ PİLİ (FOTOVOLTAİK) Panelleri, yenilenebilir enerji üretim kaynağı olmaları ve kullanım süreleri 
tamamlandıktan sonra tekrar benzer veya farklı maksatlarla kullanılabilmeleri açılarından  

2 misli daha çevreci ürünler olacaktır.

20502030
450  

milyon dolar  
Geri Dönüşüm  

Malzemeler 60  
milyon dolar  

Geri Dönüşüm-
den Sağlanan 
Yeni Paneller

18 GW  
Geri Dönüşümden  

Sağlanan Yeni  
Paneller ile  

ekstra kapasite

15  
milyar dolar 

Geri Dönüşüm 
Malzemeler 2  

milyar dolar  
Geri  

Dönüşümden 
Sağlanan Yeni 

Paneller

630 GW  
Geri  

Dönüşümden 
Sağlanan  

Yeni Paneller ile  
ekstra kapasite



2030 yılına kadar 

plastikte %55, 

çelikte %80, 

 camda %75, 

kâğıtta %85 
geri dönüşüm 

hedeflenmektedir.

Abone olmak için: (0212) 243 20 86
E-mail: basin@gafamedia.com

  AZALT 

  DÖNÜ
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R

A
M

A
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ABONE
OLUN,
ADINIZA  
BİR FİDAN 
DİKELİM!

Yurt içi
Abonelik
Bedeli
120
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/  D O S Y A

yetKilenDirilMiş KUrUlUşlar  
gekaP’ın neresinde?
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Çevreyi kirletenler, yani üreticiler 
ve ithalatçılar, Yetkilendirilmiş 

Kuruluşlar ile sözleşme yapıyordu. 
Peki bundan sonra Yetkilendirilmiş 
Kuruluşların durumu ne olacak? Nasıl 
bir fonksiyonları olacak? GEKAP’tan 
destek alamayan YK’ları nasıl bir ge-
lecek bekliyor?

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) 
İlişkin Yönetmelik kapsamındaki 
ürünlerin piyasaya arzında, ürün cin-
sine bağlı olarak 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nda  listesinde belirlenen 
tutarda yapılan ödemedir.  Faaliye-
tinde ambalaj malzemesi kullanma-
yan işletmeler hariç neredeyse eko-
nomik bünye içerisinde yer alan tüm 
işletmeler uygulamaya dahil. 1 tane 
bile ürün piyasaya sürenler bu payı 
ödemek durumunda. Kamu kurumları 
ve depozito sistemi kuranlar sistem-
den muaf. Çevreyi kim kirletiyorsa, 
45 adet ürün cinsinde atıkları kim 
piyasaya sürüyorsa o kişi GEKAP mü-
kellefi olacak.  Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı 2872 Sayılı Çevre Kanununda 
yaptığı değişiklik ile ve Geri Kazanım 
Katılım Payı Yönetmeliği ile Yetkilen-
dirilmiş Kuruluşları olduğu gibi bırak-
tı ve herhangi bir müdahale yapmadı. 
GEKAP Yönetmeliği ile çevreyi kirle-
tenlerin kirletme tutarlarını geri ka-
zanım katılım payı adı altında direkt 
olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına 
bir beyanname ile bildirilmesi yoluna 
gidildi. Dolayısıyla toplanan geri ka-
zanım katılım payları direkt olarak 
Hazineye aktarılacak. İlgili düzenle-
mede toplanan geri kazanım katılım 
paylarının belediyelere aktarılacağı 
ve çevre için kullanılacağına ilişkin 
herhangi bir hüküm bulunmamakta.

TOPLANAN PARA SİSTEME  
AKTARILMALI

Konuyla ilgili konuşan AGED Başkanı 
Mustafa Saral, şunları söyledi: "GE-
KAP'la toplanan para toplama sis-
temine aktarılmalı. Avrupa'da hurda 
kâğıt fiyatlarının sıfır ve eksi değer-

lerle satılmasına karşın sistemlerin 
halen etkin bir biçimde toplama ya-
pabilmesinin temel sebebi GEKAP 
benzeri fonların toplama sistemine 
kaynak aktarmasıdır. Öte yandan be-
lediyelerin de denge unsuru olduğu 
bir yapı kurmak zorundayız. Beledi-
ye sözleşmeleri on yıllık yapılmalı ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu söz-
leşmelerin mutlaka bir tarafı olmak 
zorundadır. Ancak bu durumda orta 
ve uzun vadeli programlarımızı buna 
göre hazırlayabilir ve yatırımlarımızı 
buna göre yapabiliriz."

ELDAY Genel Müdürü Muharrem 
Yamaç, yetkilendirilmiş kuruluşların 
bu işleyiş hakkındaki deneyimleri-
ni sahada kullanmaları gerektiğini 
söylüyor. YK’ların bu sürece dahil 
edilmesi gerektiğini  belirten Yamaç, 
“GEKAP olarak alınan bedelden yet-
kilendirilmiş kuruluşlara bütçe ayrıl-
malı.” diyor. 

Yetkilendirilmiş Kuruluşların destek-
lerinin kesilecek olmasının atık topla-
ma ve ayrıştırma sorunu doğuracağı-
nı belirten ÇEVNAK Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Bilgiç de, kazan-ka-
zan modelinin şart olduğuna işaret 
ediyor.

ASL Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu 
Başkanı Gültekin Özdemir ise şu de-
ğerlendirmede bulundu: “YK’ların 
kapatılması kesinlikle olumsuz et-
kileyecek bizleri. Geri dönüşüm hu-
susunda devletimizin giderek artan 
hassasiyeti ve bu bağlamda milleti-
mizce oluşan bilinçlenme hareketleri-
nin arttığı şu günlerde bu kapatma-
ların olumsuz dönüşlere yol açacağı 
kanaatindeyim. Kısaca bu nedenler-
le YK'ların kapatılmasının maddi ve 
manevi olarak ülkemize fayda değil 
zarar getireceği görüşündeyim.”

GEKAP’ın getirileri, tereddütler, ge-
leceğe dair katkısı ve yetkilendirilmiş 
kuruluşlara etkisinin ne olacağı konu-
sunu belediye başkanları ve atık sek-
törü temsilcilerine sorduk. 

ÇEVREYİ KİRLETENLER, 
YANİ ÜRETİCİLER 

VE İTHALATÇILAR, 
YETKİLENDİRİLMİŞ 
KURULUŞLAR İLE 

SÖZLEŞME YAPIYORDU. 
PEKİ BUNDAN SONRA 

YETKİLENDİRİLMİŞ 
KURULUŞLARIN 

DURUMU NE 
OLACAK? NASIL BİR 

FONKSİYONLARI 
OLACAK? GEKAP’TAN 
DESTEK ALAMAYAN 
YK’LARI NASIL BİR 

GELECEK BEKLİYOR?
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GEKAP KONUSUNDA BELEDİYELER BİLGİLENDİRİLMELİ

Çevre Kanunumuzun ana prensibi “Kirleten Öder” olarak 
belirlendiği için kim çevreyi, doğayı kirletiyorsa kirleten 

temizlemek zorundadır. İşte tam burada GEKAP devreye 
girmektedir. Kirleten yani ambalajlı ürünleri piyasaya süren 
kirlettiği atıkları aylık olarak kilogram veya adet bazında 
hesaplayacak ve toplattırma bedelini katılım payı adı altına beyan 
edip ödemek zorunda olacaktır. Bu kapsamda geri kazanım 
katılım payları alınmaya başlanmıştır. Belediyeler açısından 
bu kapsamda aslında merak edilen konu GEKAP’ların nasıl 
kullanılacağı, belediyelerin bu fondan ne şekilde faydalanacağıdır. 
Bu husus netleştirilmeli belediyeler bilgilendirilmelidir. Atıkların 
toplanması, bertarafı vs. işi Çevre Kanunumuz 11 inci maddesi 
gereği yetkiyi belediyelere vermiştir ve belediyelerin özellikle 
atıkların toplanması ve taşınması konusunda harcadıkları para 
toplam bütçelerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.  

Alinur Aktaş

Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

KAYNAK BELEDİYELERE AKTARILMALI

Pandemi süreci gösterdi ki, yerel yönetimler merkezi yönetimin 
eli ayağı. Vatandaşımız devletine öncelikle yerel yönetimler 

aracılığıyla temas ediyor. Ancak yerel yönetimlerin kaynaklarında 
bir artış yok. Kesintilerse devam ediyor. Tabii ki bulunduğumuz 
makamlar, mazeret üretme makamları değil, elimizdeki kaynağı 
verimli kullanmak için çalışmak durumundayız. Gel gelelim bu tür bir 
kaynağın yerel yönetimlere aktarılması gerekliliği, tartışılmayacak 
kadar ortada. Vatandaş, sokağındaki herhangi bir olumsuzluktan 
merkezi yönetimi değil, yerel yönetimi sorumlu tutuyor. Elektrik 
idaresinin onarmadığı sokak lambasından, hastanede yaşadığı bir 
aksaklıktan bile… Dolayısıyla merkezi yönetim, kaynakların büyük 
kısmını yerel yönetimlere aktarmak zorunda. Pandemi sürecinde de 
belediyelerin ne tür imkansızlıklarla boğuştukları, bu imkansızlıkların 
içinde neler başardıkları görüldü.

Mehmet Murat Çalık

Beylikdüzü Belediye Başkanı

/  D O S Y A
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BELEDİYELERE DESTEK OLUNMALI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeniden kullanılabilir ambalajlara 
yönelik depozito uygulamalarını düzenleyen  LPG tüpü, 

su damacanası, ahşap-plastik palet, hotel, restoran ve kafeler 
gibi yerlerde verilen depozitolu içecek şişe ve fıçıları, kimyasal 
ambalajları piyasaya sunan firmaları kapsayan "Yeniden/Tekrar 
Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına 
İlişkin Usul ve Esasları" yayımlamıştır. Bu esaslara göre piyasaya 
yeniden, tekrar kullanılabilir ambalaj sunan ve depozito sistemini 
başarı ile yürüten firmaların geri kazanım katılım payı ödememeleri 
sağlanacaktır.

Vatandaşların depozito sistemine katılma isteğini artıran aynı 
zamanda anlaşılması kolay ve tüketicinin maddi getirisini temin 
edebileceği, güvenilir bir sistem kurulması halinde depozito sistemi 
sürdürülebilir ve başarılı bir sistem olabilecektir.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik; özellikle piyasaya 
sürenlerin /ithalatçıların ve satış noktalarının sorumluluklarına ilişkin 
idari ve teknik usul ve esasları belirlemektedir. Geri kazanım katılım 
payına ilişkin belediyelere destek olunması yürütülen kaynakta ayrı 
toplama çalışmalarının verimli olabilmesi için önem arz etmektedir. 

Alper Taşdelen 

Çankaya Belediye Başkanı

SİSTEMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ DESTEKLİYORUZ

2018 yılında Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle başlayan 
süreçte GEKAP, belki de ilk kez firma içinde farklı birimlerin; 

muhasebe, ürün müdürleri, satış sorumluları, finans, çevre 
sorumluları gibi farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektirmiş 
ve yönetici ajandalarında kendine yer bulmuş bir konudur.  Ürün 
grubunun belirlenmesi, firmanın satış/tedarik şeklinin belirlenmesi 
gibi temel konular yanında, satışa sunulan ürün kapsamına ek 
olarak, kullanılan ham maddeler ve tüm ürün ambalajlarının da 
değerlendirilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Bu çerçevede geri 
kazanım katılım payı ürün bazında bir uygulama olduğundan, atık 
yönetiminden ayrı tutuyoruz. Konunun finansal boyutu dolayısıyla 
üretici gündemlerinde yer alması ve belki de adından dolayı “atık” 
kavramını konuşulabilir kıldığı için atık yönetimi ve daha da geniş 
açıdan sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir tüketim ve ileri dönüşüm 
kavramları ile birlikte döngüsel ekonomi iş modelleri için de olumlu 
etkileri olacağını düşünüyoruz. Sanayi tarafında, genişletilmiş 
üretici sorumluluğu ile devam eden ve GEKAP ile de ivme kazanan 
atık yönetimi farkındalığının kurulacak araçlarla, örneğin GEKAP 
uygulamalarının, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetmeliği 
ile koordinasyonu vb. sisteme katkı vermesi sağlanabilir. Gerek 
GEKAP Yönetmeliği, gerek Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 
Kontrolü Yönetmeliği'nde tanımlı tüm paydaşların katılımı ile 
sistemlerin güçlendirilerek devam etmesini destekliyoruz. 

Zeynep Akkaya

AGİD Genel Sekreteri
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SEKTÖRLER ÖZELİNDE DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR

Diğer sektör temsilcileri gibi biz de GEKAP uygulamasında, Covid-
19 bulaşma riski sebebiyle düşük yoğunluklu çalışıldığından ticari 

istikrar ortamının henüz yerleşmediği 2020’nin bir geçiş yılı olmasını 
savunduk. Yönetiminden sorumlu olduğumuz akümülatörler, 
içeriğindeki kurşun metalinin ekonomik değerinden dolayı atığının 
alıcı ortama bırakılmadığı, AKÜDER olarak 2005’ten bu yana Atık Pil 
ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği’ne göre Bakanlığın 
emrettiği hükümler çerçevesinde başarıyla yönettiğimiz, böylelikle 
hem çevrenin kirlenmesinin önüne geçtiğimiz hem de ülkemiz 
ekonomisine ciddi katkı sağladığımız bir ürün. Talebimiz üzerine 
yeni üründen alınan ve çıkış amacında geri kazanım olan GEKAP’ 
ın mantığına uygun olarak Bakanlık tarafından 29.06.2020’de 
Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar 
yayımlandı. Buna göre, depozito sistemi dahilinde piyasaya sürülen 
ve toplanan aküler için GEKAP muafiyeti getirilerek toplanamayan 
atık akü miktarı üzerinden firmalar borçlandırıldı. Bununla ilgili 
olarak yine Bakanlıkça özel bir program oluşturuldu. Bu yeni 
programda, pratikte sıkıntılara neden olacağını düşündüğümüz 
bazı hususlar mevcut. Sektörde iki tane yetkilendirilmiş kuruluş var. 
Programa girme ve dolayısıyla gözlem şansımız bulunmadığından, 
üyelerimizin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine ilişkin 
izleme mekanizmamızı çalıştıramaz hale geleceğiz. Diğer yandan 
firmaların izlenebilirliği anlamında atıkların sevkiyatında kullanılan 
MoTAT sistemine atığın asıl sahibi  “Depozitoya Tabi Firma”  ile 
“Yetkilendirilmiş Kuruluş” seçeneklerinin eklenmesi büyük kolaylık 
sağlayacaktır.   

Abdurrahman Acar 

AKÜDER  
Yönetim Kurulu Başkanı 

COVİD-19 ÖNEMLİ FIRSATLAR DA SUNDU

Yetkilendirilmiş Kuruluşların sektörde gerek sürdürülebilir 
geri dönüşüm projeleri gerekse sıfır atık projesi gibi hassas 

çalışmalara yaptıkları olumlu girişimler çok açıktır. Bu çalışmalarla 
Yetkilendirilmiş Kuruluşlar, hem ülke ekonomisine büyük katkılar 
sağlamakta hem de sektörümüzdeki her bireyin ilk hedefi olan 
geleceğe daha iyi bir çevre bırakma konusuna öncülük etmektedirler. 
Ayrıca biz, firma olarak belediye ihalelerine girerken YK’lardan gelen 
nakdi ve ayni yardımları gözeterek ihalelere girmiyoruz. Maalesef 
belediyelerin yaptığı ihaleleri biz kendi kendimize yükselttik. YK’ların 
yardımını havadan para geliyormuş gibi algılayan meslektaşlarımızın 
birbirlerinin belediye ihalelerine girmesiyle gereksiz yere fiyatları 
yükselttik. Bu durumda YK’ların kapatılacak olması, şişkin belediye 
ihalelerine girecek meslektaşlarımızı zora düşürür. YK’ların nakdi 
ve ayni yardımlarını ve YK’ların bize olan manevi desteklerini 
gerektiği gibi doğru kaynak ve yatırımlara aktaranlar olarak YK’ların 
kapatılması kesinlikle olumsuz etkileyecek bizleri. Geri dönüşüm 
hususunda devletimizin giderek artan hassasiyeti ve bu bağlamda 
milletimizce oluşan bilinçlenme hareketlerinin arttığı şu günlerde bu 
kapatmaların olumsuz dönüşlere yol açacağı kanaatindeyim. Kısaca 
bu nedenlerle YK'ların kapatılmasının maddi ve manevi olarak 
ülkemize fayda değil zarar getireceği görüşündeyim.

Gültekin Özdemir

ASL Geri Dönüşüm A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı
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PROBLEM ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASINDA

2021 yılında yetkilendirilmiş kuruluşların destekleri kesilecek. 
Destekler tamamen toplama sistemine aktarılıyordu. Özel 

firmalar, yeni tesis ve teknolojik yatırımlarına bu desteklerin 
bir kısmı sayesinde girişebildi. Yatırımların geri dönüşü 
açısından belediyelerle yapılan sözleşmelerin uzun süreli olması 
gerekiyorken, yeni dönemde yapılan yatırımların planlamaları 
da sekteye uğrayacak. Yeni dönemde yetersiz kalacak ve ciddi 
problemler yaratacak en büyük eksiklik, atıkların toplanması 
değil, ayrıştırılabilmesi! Çok az sayıda bulunan otomatik tesislerin 
ayrıştırma kapasiteleri de tartışılır vaziyette; atıkların çeşidine, 
kendi bölgelerinde çıkan atıkların türlerine, karışan evsel atıklara, 
bölgelerdeki eğitim seviyesi ve tüketim oranlarına göre değişkenlik 
gösteriyor. Yeni dönemde belediyelerin birçoğu bu işin tamamını 
üstlenmeyi hedefliyorken, belediyelerin toplama kısmında çok 
başarılı olacağına; ancak ayrıştırma ve tesis işletmesi konusunda 
2021’e kadar vakit olmayacağına inanıyorum. Sadece bununla 
kalmayacak, işletme kısmında maliyetleri her geçen gün artacak satış 
ve pazarlamada global hurda endeksi, fireler, mevsim değişiklikleri, 
tüketim odaklı finansal dengesizliklerle karşı karşıya kalacak. 
Bahsettiğim maliyetler, yetkilendirilmiş kuruluşlar ile sadece senelik 
sözleşme yapılabilmesi, ihale sistemini de çökertti. Kısa vadede 
acil eyleme dökülecek kazan-kazan modelini geliştirmek gerekiyor. 
Umarım yapılan çalışmalar en kısa zamanda belirsizlikleri ortadan 
kaldırır, belediyeler ve gelişmiş tesislerin ortak noktada buluşacağı, 
süreklilik gösteren bir sonuca ulaşılır.

Uğur Bilgiç 

ÇEVNAK Kurucusu

GEKAP İLE MÜKERRERLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

“Genişletilmiş üretici sorumluluğu”, başta Avrupa Birliği olmak 
üzere, gelişmiş ülkelerde başarıyla yürütülmekte olan, ürünün 

yaşam döngüsü süresince en az atık oluşumunu, tekrar kullanımını 
ve geri dönüşümünü sağlama sorumluluğunu üreticilere vermiş 
finansal bir modeldir.  Bu modelde üreticiler maliyetleri karşılarken 
süreçlerin verimlilik ve şeffaflığını sağlama hak ve olanağına 
sahiptirler. Türkiye’de de genişletilmiş üretici sorumluluğu, 
2000’li yılların başından itibaren Çevre Yasası’nda, Atık Yönetimi 
Yönetmeliği’nde ve diğer atık yönetmeliklerinde yer almıştır.  Esasen, 
Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerde 
tanımlanmış olan “yetkilendirilmiş kuruluş” genişletilmiş üretici 
sorumluluğunun bir ifadesidir. 2018 yılında Çevre Yasası’na konulan 
hüküm sonucunda tüm sektörden üreticilere atıklarının yönetimi ile 
ilgili devlete Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödeme yükümlülüğü 
getirilmiştir. Diğer yandan, yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışan 
piyasaya sürenler, 15 yıldır ambalaj atıklarının verimli bir şekilde 
toplanıp geri dönüştürülmesi, bu alanda belediyelerde altyapının 
oluşması, toplumda geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması için 
maddi destek sağlamışlar ve bu çalışmaların sonucunu raporlayıp 
izleyebilmişlerdir.

Sanayi kuruluşlarının, bundan sonra da yetkilendirilmiş kuruluşlar 
aracılığı ile yükümlülüklerini yerine getirerek belediye çalışmalarının 
daha etkin bir şekilde yürütülmesine destek olabileceği gibi, 
yükümlülüklerini yerine getirmeyenler veya tercih edenler de GEKAP 
uygulamasına tabi olabilmelidir. Bu sayede, sanayi kuruluşları için 
alternatif çözümler oluşturularak mükerrerliğin önüne geçilecek ve 
sivil toplum kuruluşlarının varlığı korunarak toplumsal farkındalığın 
gelişmesine katkı sağlanmış olacaktır.

Mete İmer 

ÇEVKO Vakfı  
Genel Sekreteri

D O S Y A  / 
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BÜYÜK BİR YENİLİK VE AĞIR BİR YÜK

GEKAP süreci, üreticiler için büyük yeniliklerin ve ağır yüklerin 
geldiği bir süreçtir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üreticilerden 

alınacak GEKAP ile bu süreci kendisinin yöneteceğini duyurmuştur. 
Üreticiler GEKAP ödendiği takdirde, Bakanlık tarafından yeniden 
bir toplama yükümlülüğü verilmemesi gerektiğini düşünüyorlar. 
Biz yetkilendirilmiş kuruluş olarak toplama faaliyetlerinin 
yapılmamasının atık yönetimi konusunda ülkeyi daha geriye 
götüreceğini, Bakanlığın bu işi tek başına yürütemeyeceğini, 
yetkilendirilmiş kuruluşların bu işleyiş hakkındaki deneyimlerini 
sahada kullanmaları gerektiğini, yetkilendirilmiş kuruluşların bu 
sürece dahil edilmesi gerektiğini ve GEKAP olarak alınan bedelden 
yetkilendirilmiş kuruluşlara AEEE toplama ve geri dönüşüm 
faaliyetlerinin devam ettirilmesi için bütçe ayrılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Böylelikle atık toplama faaliyetleri devam etmiş olur. 
Yetkilendirilmiş kuruluşları üreticiler finanse ederken, ödedikleri 
GEKAP ile yetkilendirilmiş kuruluşlar finanse edilmeye devam 
eder. Hâlihazırda yürüyen sistem geliştirilerek yaygınlaştırılır. 
Yetkilendirilmiş kuruluşların bu işleyişte olmasının elzem olduğu 
kanaatindeyiz.

Muharrem Yamaç

ELDAY Genel Müdürü

AYNI ANDA İKİ SORUMLULUK

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 
düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Geri Kazanım 
Katılım Payı ek madde olarak 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’na ilave edilmiştir. Uygulamada Madeni Yağ Sektöründe 
ithal edilen ve yurt içi piyasaya sürülen ürünlerden ve birincil ambalaj 
haricindeki ambalaj unsurlarından 25.01.2020 tarihinde 31039 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 
aşağıdaki tabloda zikredilen miktarlar başına belirtilen tutarlarda 
GEKAP bedeli toplanacaktır. Ülkemizde bir yılda satışa sunulan 
500.000 ton madeni yağ olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
yıllık yaklaşık olarak ambalajları ile birlikte 300.000.000 TL tutarında 
GEKAP bedeli toplanılacağı tahmin edilmektedir.

SEÇ-G konuları, PETDER olarak bizim daima birinci önceliğimizdir ve 
bu nedenle “Geri Kazanım Katılım Payı” mevzuatını desteklemekteyiz; 
ancak uygulamada bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. PETDER, atık 
motor yağı toplamakla yetkilendirilmiş tek kuruluştur. Geri Kazanım 
Katılım Payı’nın hayatımıza girmesi ile hem üretici/piyasaya süren 
sorumluluğu hem de Geri Kazanım Katılım Payı sorumlulukları ile 
birlikte madeni yağ sektörüne aynı amaçla iki sorumluluk gelmiştir. 
Bu nedenle üretici/piyasaya süren sorumluluğunun madeni 
yağ sektörü için kaldırılmasını önermekteyiz. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, rafinasyon tesislerini deneme üretimleriyle yeniden 
lisanslandırarak etkinliklerinin artmasını sağlayacaktır. İlgili tüm 
kamu kuruluşlarının ve il müdürlüklerinin yeterli etkinlikte denetim 
yapması yönünde desteklenmesi durumunda, gerek yetkilendirilmiş 
kuruluş olma şartının gerekse üretici/piyasaya sürenlerin toplama 
yükümlülüğünün kaldırılabileceğini ve lisanslı rafinerilerin zorunlu 
ve/veya serbest oldukları alanlarda yeterli miktarlarda atık madeni 
yağ toplayabileceğini değerlendiriyoruz. 

Niyazi İlter

PETDER Genel Sekreteri
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GİDERLERE İHALE EKLENİRKEN GELİRDEN YK DESTEĞİ 
ÇIKARILIYOR

Türkiye’de ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması 
uygulamaları, birçok Avrupa ülkesinin de benimsediği 

şekilde, genişletilmiş üretici/piyasaya süren sorumluluğu ilkeleri 
ile yönetilmekte ve desteklenmekteydi. Bunun temel sebebi, 
lisanslı operatör firmaları ve belediyeleri teknik, ekipman, eğitim/
bilinçlendirme çalışmaları ve en önemlisi nakit destek gibi temel 
alanlarda destekleyerek, kaynakta ayrı toplama uygulamalarının 
bütün paydaşlar tarafından benimsenmesini sağlamak ve 
sürdürülebilir bir sistem kurmaktı. YK desteklerini sadece “nakit” 
seviyesine indirgeyerek değerlendirmek yanlış bir noktadan 
çıkış yapmamızı garanti edecektir. Bu sebeple sistemin bütüncül 
değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. 

Şöyle ki; konut ağırlıklı alanlarda ambalaj atığı toplama uygulamasını 
hayata geçirmek gerçekten maliyetli ve sürekli kontrol/denetim 
gerektiren bir iş. Tecrübeme dayanarak rahatlıkla sadece konut 
alanlarından toplama yapılarak bir şirketin ayakta kalmasının 
mümkün olmadığını söyleyebilirim. Bu bakımdan YK destekleri kritik 
öneme sahiptir. Çevre koruma ve ambalaj atıklarının kaynakta ayrı 
toplanması uygulamalarının sürekliliğini YK destekleri sağlamıştır. 
Bu destekler arasında eğitim-bilgilendirme, ekipman destekleri 
ve sosyal sorumluluk projeleri önemli fayda sağlamıştır. Benzer 
desteklerin belediye ve operatör firmalara GEKAP sayesinde 
ulaştırılması durumunda sürdürülebilirlik konusunda sorun 
yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak GEKAP uygulamasından 
lisanslı toplama ve ayırma firmalarına bir destek aktarılacağını da 
düşünmüyorum ki bu konuda bir çalışma da yok henüz bizlere 
yansıyan. Bunun yanında, Sayıştay kararı ile belediyelerin, ambalaj 
atıkları kaynakta ayrı toplama uygulamalarını 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu'na göre ihale ederek lisanslı firmalara vermesi ve gelir 
etmesi gerektiği prensibi benimsenmiştir. Yani, bir lisanslı firma bir 
belediyenin ambalaj atıklarını toplayabilmek için belediyeye ücret 
ödemek zorundadır. Hâlbuki lisanslı firma, belediyenin asli görevi 
olan bir işi belediye adına yerine getirmektedir. Ücret ödemekten 
ziyade ücret alması gerekmektedir.  Sonuç olarak; lisanslı firmaların 
gider kalemlerine ihale ücreti eklenirken, gelir kalemleri içinden 
de YK destekleri çıkarılmıştır. 2005 yılından bugüne geliştirilmiş 
olan toplama sistemi, yukarıda bahsi geçen yeni uygulamalar 
sayesinde birkaç yıl içinde 2005 yılındaki seviyelere hatta belki de 
daha aşağısına geri dönecektir. Takdir edersiniz ki hiçbir sermaye 
şirketi zarar edeceğini bildiği bir işe girişmek istemez. Bizler de 
şartların netleşmesini, varsa yapılacak iyileştirmelerin kamuoyuna 
duyurulmasını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte hiç destek almadan, 
belediyelere ücret ödeyerek ve bütün toplama-ayırma maliyetlerine 
katlanarak faaliyetlerimize ilk günkü heyecan ile devam etmemiz 
beklenmemelidir. 

HİÇBİR SERMAYE 
ŞİRKETİ ZARAR 

EDECEĞİNİ BİLDİĞİ BİR 
İŞE GİRİŞMEK İSTEMEZ. 
BİZLER DE ŞARTLARIN 

NETLEŞMESİNİ, 
VARSA YAPILACAK 
İYİLEŞTİRMELERİN 

KAMUOYUNA 
DUYURULMASINI 

BEKLİYORUZ.

Hakan Karagöz 

ERENSAN Genel Müdürü
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KAYNAK HAZİNEYE DEĞİL BAKANLIĞA VERİLMELİ

Geçtiğimiz yıl plastik poşet ile başlayan, 01 Ocak 2020 itibari 
ile kapsamı genişleyen Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) 

uygulaması; lastik, ilaç, akümülatör, madeni yağ, bitkisel yağ, pil, 
elektrik/elektronik eşya gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. 
Burada ana amaç çevreyi kirletme potansiyeli olan ürünlerden 
geri kazanımı desteklemek için katkı payı almak. Şu an dünyanın 
gündemindeki en önemli konulardan biri döngüsel ekonomi ve 
geri dönüşüm bunun önemli bir parçası. İlgili mevzuatta, yüzde yüz 
geri dönüştürülmüş bir ürün GEKAP kapsamında değerlendiriliyor. 
Geri dönüşümü tam anlamıyla desteklemek istiyorsak, GEKAP 
mevzuatının konuyla ilgili bölümü tekrar değerlendirilmeli ve 
geri dönüşümü destekleyen bir formatta mevzuatın içine daha 
net bir şekilde konulmalı. Bu mevzuatın en faydalı noktalarından 
biri depozito sistemi. Depozito sistemi geri dönüşüm konusunda 
vatandaşı teşvik edecek etkili bir uygulama. GEKAP ve depozito 
uygulamasının eş zamanlı olarak uygulanması çok önemli. 
Böylece amacına uygunluk konusunda artı bir değer getirecek. 
Ürün tanımı net olmayan, zor olan bir konuda firmalar birtakım 
riskler de alabilir. Firmalar, yanlış bildirim yapmaları durumunda 
idari yaptırımlardan dolayı yeni bir risk ile karşı karşıya kalabilirler. 
En önemli konulardan biri de mevzuatın üreticiye getirdiği 
maliyetlerin tüketicinin alım gücüne zarar getirmeyecek şekilde 
fiyatlandırılması. Günün sonunda bedelin önemli bir bölümünü 
tüketici ödeyecek. Çevrenin korunması için ödenen bu bedelin 
başta geri dönüşüm ve depozito sistemi gibi projeler olmak 
üzere çevresel faaliyetlere gitmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
projelerine harcanması gerekmektedir. Temennimiz toplanan 
bu bedellerin geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesine 
harcanmasıdır. Firmaların yaptığı fedakârlığın neticesinde 
toplanacak bu bedeller, genel hazine bütçesine aktarılmak yerine 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizde geri dönüşüm 
altyapısının daha iyi olması noktasında harcansın. Eminim ki, 
üreticilerin de, tüketicilerin de isteği bu yöndedir. Bununla birlikte 
yetkilendirilmiş kuruluşlar; sahadaki atık yönetiminin sürdürülebilir 
olması, kaynakta ayrı toplanmasının desteklenmesi ve Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen malzeme bazlı yıllık 
geri dönüşüm oranlarının tutturulabilmesi, atığın kaynağında ayrı 
toplanması ve depozito sisteminin sahada uygulanmasına destek 
için eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri ile halkın bilinçlendirilmesi 
çalışmalarına devam etmeliler.

FİRMALARIN YAPTIĞI FEDAKÂRLIĞIN 
NETİCESİNDE TOPLANACAK BEDELLER, 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
TARAFINDAN ÜLKEMİZDE GERİ DÖNÜŞÜM 

ALTYAPISININ DAHA İYİ OLMASI 
NOKTASINDA HARCANSIN.

Yavuz Eroğlu 

PAGEV Başkanı
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YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR SİSTEMDEKİ  
VARLIKLARINI KORUMALI

Değişmekte olan bir sistemin eşiğindeyiz. Yapılan değişiklikler 
bir yandan umut verici; poşetlerin ücretli hale gelmesi, içecek 

ambalajları için depozito sisteminin kurulacak olması, sıfır atık 
yönetmeliğinin yayımlanmış olması, Geri Kazanım Katılım Payı 
konulu kanun değişikliği ve son olarak bir çevre ajansının kurulması 
ile ilgili yapılanma. Bütün bunlar geri dönüşüm sürecinde bir 
iyileşme getirir diye umuyoruz. Bununla birlikte, bu gelişmelerle 
ilgili adımlar atılırken doğrudan sistemin ortasında bulunan 
paydaşların fikri alınmıyor. Biz kâğıt sanayicileri, reel sektörü temsil 
ediyoruz. Değişim olursa bundan olumlu ya da olumsuz etkilenen 
ilk taraf biz olacağız. Eğer idare attığı adımların gerçekten sağlam 
bir zemine oturmasını istiyorsa, bizim gibi sektörlerle iş birliği 
içerisinde olmalı ve sürekli iletişim kanallarını açık tutmalı. 2020 
yılının bu son aylarına girdiğimiz günlerde halen belediyelerin 
taşeronu olan ve kâğıt fabrikalarına hurda kâğıt yani ham madde 
temininde bulunan toplama şirketlerinin gelecek yıl ne gibi 
teşvikler alacağı belli değil. Toplama sisteminin hangi yönde 
değişeceği konusunda kimsenin tam olarak bir fikri yok. Bilgi 
olmadan fikir sahibi olamayacağımız için somut adım atmak ve 
yarınlara güvenle bakarak yatırım yapmak pek mümkün değil. Öte 
yandan, ham maddesi %100 hurda/atık kâğıt olan biz sanayiciler 
büyümeye yeni fabrikalarla ve kapasite artışlarıyla devam 
ediyoruz. Katma değer üretmek ve ihracatımızı artırarak cari açığın 
kapanmasına katkı sağlamak gibi bir görevimiz var. Sektörün 
son yıllarda yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesi iç piyasanın 
talebinden fazla olmuştur; 2019 yılında 1,1 milyon ton olan ihracat 
miktarı bu yıl da aynı olacaktır. Sektörün iç piyasadan ihtiyacını 
karşılayacak ham maddeyi bulması mümkün değildir. Önümüzdeki 
kısa dönemde üretime geçecek tesislerle ilave arz fazlası olacaktır. 
3 Eylül’de aniden yayımlanan bir genelge ile ülke içerisinden 
yeterince temin edemediğimiz hurda kâğıdın ithalatı sınırlandı. 
İhracatı serbest olan hurda kâğıdın ithalatının sınırlanması serbest 
piyasa koşullarına aykırıdır. Bu durum, sektörün rekabet gücünü 
kıracak ve ülkeye mamul ürün girişini artıracaktır. Ham madde 
ihtiyacımız artarak devam ederken ithalatının kısıtlanması bizleri 
üretemez ve ihracatını yapamaz hale getirecektir. Toplama yapan 
şirketler, hurda kâğıdı satacak fabrika bulmakta zorlanacaktır. 
Yetkilendirilmiş kuruluşlar üzerinden sisteme aktarılan teşviklerin 
bundan sonra GEKAP bütçesi üzerinden toplama firmalarına 
ödenmesi öngörülüyor. Bu şirketlere kaynak akışını çok dikkatli 
yapmak gerekir. Yetkilendirilmiş kuruluşları tamamen devre 
dışı bırakmadan bu kuruluşlardan hizmet alımı, kontrol ve 
raporlama şeklinde devam edebilir. İşin sadece finansman kısmına 
odaklanılmış gibi bir tablo var önümüzde. İşleyişe dair çok fazla 
ipucumuz maalesef yok. Talebimiz; yılın son gününe kadar 
beklemeden gerekli değişiklilerin bir an önce gerçekleştirilmesi, 
GEKAP gelirlerinin doğru kanallara aktarılması ve yetkilendirilmiş 
kuruluşların sistemdeki varlıklarını korumasıdır. 

Mustafa Saral 

AGED Başkanı

D O S Y A  / 

2020 YILININ BU SON 
AYLARINA GİRDİĞİMİZ 

GÜNLERDE HALEN 
BELEDİYELERİN 

TAŞERONU OLAN VE 
KÂĞIT FABRİKALARINA 

HURDA KÂĞIT YANİ 
HAM MADDE TEMİNİNDE 

BULUNAN TOPLAMA 
ŞİRKETLERİNİN GELECEK 

YIL NE GİBİ TEŞVİKLER 
ALACAĞI BELLİ DEĞİL. 
TOPLAMA SİSTEMİNİN 

HANGİ YÖNDE 
DEĞİŞECEĞİ KONUSUNDA 
KİMSENİN TAM OLARAK 

BİR FİKRİ YOK.
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HaM MaDDe itHalatının 
KısıtlanMası Kâğıt Geri 
DÖnÜşÜM sanayiini    
Üretemez hale getirecek
Atık ham madde ithalatı, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın 3 Eylül 2020 tarihli 
genelgesi ile kısıtlandı. Kâğıt sanayiinin 
can suyu olan hurda kâğıt, fabrikaların 
kapasitelerinin %80’i kadar ithal edile-
biliyordu. Genelge bu oranı %50 olarak 
yeniden düzenledi. Peki bu kısıtlama 
ambalaj sanayiini besleyen kâğıt geri 
dönüşüm sanayiini nasıl etkileyecek?

Türkiye bugün kâğıt geri dönüşüm ve 
kâğıttan ambalaj sanayiinde uluslara-
rası alanda en önemli üretim üslerinden 
biri olma yolunda emin adımlarla ilerle-
mektedir. İç pazar kâğıt/karton talebi-
nin çok üzerinde olan arz kapasitesiyle 
yapılan yeni yatırımların tamamı artık 
ihracat odaklı olarak yapılıyor. 2019’da 
sektör olarak 1.1 milyon ton kâğıt-karton 
/ kâğıt-karton mamulleri ihracatı ger-
çekleştirdik. Bu hacimde ihracat yapa-
bilmek için yurt içinden temin edemedi-
ğimiz hurda kağıdı ithal ettik. Eğer ham 
maddemiz olan hurda kağıdı ithal ede-
meseydik ihracat yapmamız söz konusu 
olamayacaktı. Geri kazanılmış (recove-
red) kâğıt ithalatı önündeki kısıtlamanın 
ihracatı ve sektörü olumsuz etkileyeceği 
düşünülmektedir. 

Sektör olarak yarınlara güvenle bakarak 
istihdam oluşturmaya ve katma değer 
üretmeye devam ediyoruz. Gelecek 
yıldan itibaren 5 milyon tonu geçecek 
olan toplam kâğıt üretim kapasitemiz, 
yeni yatırımlar ve kapasite artışları ile 
2023 itibarıyla 6 milyon tonu geçecek-
tir. Birkaç ay içerisinde tam kapasite 

devreye girecek KİPAŞ kâğıt yatırımı 
bile tek başına yılda 800 bin ton atık 
kağıda ihtiyaç duymaktadır. Kütahya’da 
Avusturya menşeili Hamburger Conta-
inerboard şirketinin yatırımı yılda 500 
bin ton kağıdı dönüştürecek. Daha yeni 
devreye giren Balıkesir Varaka Kâğıt ya-
tırımı yine aynı tonajda hurda kağıda ih-
tiyaç duyuyor. 2012’den bu yana sektör 
yeni yatırımlarla kapasitesini neredeyse 
%100 oranında artırdı. 

Küresel bir oyuncu olma yolunda ilerle-
yen kâğıt sanayiine, ülke içerisinde top-
lanan atık kâğıt yetmemektedir. Geçen 
yıl ülke içerisinde toplanan atık kağı-
dın tamamı olan 3 milyon tonu satın 
alan sektör, ihtiyaç duyduğu eksik atık 
kâğıt tonajı olan 1.2 milyon tonu ithalat 
yoluyla karşılamak durumunda kaldı. 
Sektör hurda ham maddeyi dönüştüre-
rek 1.1 milyon ton ihracat gerçekleştirdi. 
2020 sonu itibarıyla devreye girecek 
yeni kapasitelerle sektör, mevcut hurda 
kâğıt ithalat kapasitesine ek olarak 1 
milyon ton hurda kağıda daha ihtiyaç 
duyacaktır. 

Dünyadaki diğer üreticilerle rekabet 
edip ihracat kapasitemizi artırmamız 
için, hurda kâğıt maliyetinin Avrupa or-
talamasında olması gerekir. Bugün yurt 
içinde Ekim ayı atık kâğıt fiyatı nakliye 
dahil ortalama (1.150 TL) 125 Euro’dur. 
Buna karşın, Avrupa’da yerinde atık 
kâğıt fiyatı yaklaşık 80 Euro’dur. Av-
rupalı kâğıt üreticisi, en büyük maliyet 
kalemi olan ham madde temininde Türk 

osman Kaytan

AGED Genel Müdürü

2020 SONU İTİBARIYLA 
DEVREYE GİRECEK 

YENİ KAPASİTELERLE 
SEKTÖR, MEVCUT 

HURDA KÂĞIT İTHALAT 
KAPASİTESİNE EK 

OLARAK 1 MİLYON TON 
HURDA KAĞIDA DAHA 
İHTİYAÇ DUYACAKTIR.
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kâğıt sanayicisine göre yaklaşık 3’te 1 
oranında daha avantajlı durumdadır. 
Mevcut halde dezavantajlı olan kâğıt sa-
nayiimiz, maliyetlerin artmasına sebep 
olabilecek bir düzenlemeyle büyük bir 
darboğaza girecek, rekabet edemez ve 
üretim yapamaz hale gelecektir. 

Bugün oluklu mukavva hurdası dedi-
ğimiz hacimli kâğıt/kartonların geri 
kazanım oranı doğal üst sınırına zaten 
ulaşmış bulunuyor. Bu oran, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 
%93’tür (Bkz. 2018 Ambalaj Bülteni). 
AGED’in yaptığı hesaplamaya göre 
hacimli karton geri kazanım oranı 
%84’tür. Hacimli kartonlar yeterince 
toplanmaktadır. 

Bununla birlikte, toplamanın yapılma-
dığı asıl kaynak konutlardır. Hurda ham 
madde ithalatını kısıtlayarak toplama 
oranlarının artmasını beklemek, konut 
toplamasını hiç etkilemeyecek ve ar-
tırmayacaktır. Konut toplamasının en 
verimli şekilde gerçekleşmesi, ancak ve 
ancak vatandaşın dönüşebilen atığını 
doğrudan toplama sistemine bir bedel 
karşılığında(!) verebileceği bir meka-
nizmanın kurulmasıyla mümkün olabilir. 
İçecek ambalajlarının toplanmasında 
öngörülen Depozito Sistemi’nin dünya-
da başarılı olmasının hatta %90 verimle 
çalışmanın temel sebebi atığını getiren 
vatandaşın bunun karşılığında para ya 
da para puan almasıdır. 

M A K A L E  / 

AGED’in yaptığı 
hesaplamaya göre 

hacimli karton 
geri kazanım oranı 

%84’tür.

1

2

3
2023'te beklenen  
atık kâğıt ihtiyacı 

6 milyon 

2020'de  
atık kâğıt ihtiyacı  

5,2 milyon

2019'da  
atık kâğıt ihtiyacı 

4,2 milyon

Atık Kağıda İhtiyaç

Gün Geçtikçe 
Artıyor
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/  M A K A L E

Atık ithalatının çevreyi kirlettiği, çöp ithal edildiği kanaati 

Atık ithalatının kısıtlanmasının yurt içindeki atığı değerli kılacağı ve atıkların 
böylece daha çok toplanacağı düşüncesi

Medyada yer alan kirlilik haberlerinin öznesi hiçbir zaman hurda 
kağıt olmamıştır. Kağıt çevre dostu bir üründür ve doğada kolayca 
çözünmektedir. Hurda kağıt ithalatı yapan fabrika sayısı 10’u 
geçmediğinden denetlemesi kolaydır. İthal edilen hurda kağıt, sanayinin 
can suyu yani ham maddesidir. 

Ödül ve cezaya dayalı herhangi bir sistem kurmadan, sadece ham 
maddenin değerinin yüksekliğine bağlı olarak toplama oranlarının 
artmasını ummak büyük bir yanılgıdır. Dünyada başarılı geri kazanım 
oranları yakalamış hiçbir ülke atık ham madde ithalatına kısıtlama 
getirmemiştir. Tam tersine ham maddenin ihracatını zorlaştırıcı önlemler 
vardır. Ayrıca, geçmişte hurda kağıt fiyatının aşırı yüksek olduğu 
dönemlerde bile atık toplama oranı artmamıştır. Hacimsel olarak artsa bile 
oran aynı kalmıştır. Sanayiinin asıl ham maddesi olan hacimli kartonlarda 
geri kazanım oranı zaten %84’tür. Yukarıda da değindiğimiz gibi resmi 
kaynaklara göre bu oran %93’tür. 

Muhtemel 
Sebep:

Muhtemel 
Sebep:

Gerçek 
Durum:

Gerçek 
Durum:

Ülkede döviz kaybını önlemeye yönelik ithalatı zorlaştırıcı ekonomik tedbirler 

Kağıt sanayiinin ihtiyaç duyduğu ham madde ülke içerisinde yeterince temin 
edilemediğinden söz konusu ihtiyaç ithalat yoluyla karşılanmak zorundadır. 
Sıfır Atık Projesi’nin en büyük doğal paydaşı olan sektörümüz, getirilen %50 
kısıtlamanın sebeplerinin farkında.

İthal ettiğimiz hurda kağıdı mamul üretiminde kullanan kağıt sanayi, 
yaklaşık 7 kat katma değer üreterek ve cari açığın kapanmasına katkıda 
bulunarak ihracat yapmaktadır. İthal ettiği hurda kağıdın tamamını mamul 
kağıt ihracatı için kullanmaktadır. Dolayısıyla döviz kaybının aksine, çok 
ciddi bir döviz girdisi sağlanmaktadır. 

Muhtemel 
Sebep:

Gerçek 
Durum:

Atık Ham Madde İthalatı 
Hangi Argümanlarla Kısıtlanmış olabilir
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Atık Toplama Finansmanının  
Asıl Kaynağı; GEKAP, GEKAP, GEKAP…

Toplama sistemi, Kirleten Öder Pren-
sibine göre (Polluter Pays Principle) 
piyasaya ambalajlı ürün süren firma-
ların geri kazanım (toplama) için öde-
diği tutarlar ile finanse edilmelidir. Bu 
finansman bugün itibarıyla GEKAP 
(Geri-kazanım Katılım Payı) ile elde 
edilecek gelirdir. Dünyanın hiçbir 
gelişmiş ülkesinde atık geri kazanım 
finansman yükü, sanayicinin sorumlu-
luğunda değildir. Bu sorumluluk piya-
saya ambalajlı ürün sürenlerin omuz-
larındadır. 

Avrupa’da geçen yıl hurda kağıdın 
değeri 0 (sıfır) Euro’ya düştüğünde bile 
toplama sistemi sekteye uğramadan fa-
aliyetlerine devam etti. Bunun sebebi, 
Avrupa’nın GEKAP benzeri bir sistemle 
geri kazanım faaliyeti yürüten şirketleri 
sübvanse etmesidir. Sistem ham madde 
değeri ne olursa olsun, toplama yapan 
firmaya ton başı sabit bir tutar ödemek-
tedir. Toplama yapan firma bu tutarla 
sabit giderlerinin tamamını karşılamak-
tadır. Böylece, toplama yapan firma, 
atıkların ham madde değerinde yaşanan 
dalgalanmalardan en az düzeyde etki-
lenmekte ve her hâlükârda faaliyetlerine 
devam etmektedir. ■

İhracatı tamamen serbest olan 
hurda kağıdın ithalatının kısıtlanma-
sı serbest piyasa kurallarına aykırı-
dır. Eğer söz konusu kısıtlamadan 
vazgeçilmezse, bu durum orta ve 
uzun vadede kâğıt sanayiinin geliş-
mesine zarar verecektir. Hurda kâğıt 
ithalatını kısıtlama uygulamasının 
arzu edilmeyen sonuçları olan; kâğıt 
sanayiinin dünya ile rekabet gücü-
nün kırılması ve ihracat yapama-
yacak hale gelmesi gibi etkilerden 
korunmak adına ithalatın da ihracat 
gibi serbest olması gerekir.

Hurda kâğıt  
ihracatı gibi hurda 
kâğıt ithalatı da 
serbest olmalı !!

Atık Ham Madde İthalatının  
Kısıtlanması Hangi Sonuçları Doğuracak?

Sektör olarak tercihimiz Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülecek çalışmalarla 
geri kazanılacak yerli hurda kağıdı kullanmaktır. Bununla birlikte, Sıfır Atık ça-

lışmalarının sonuçları ancak birkaç yıl içerisinde elde edilebilecektir. Söz konusu 
çalışmalarla toplama oranı artırılmadan, hurda kağıt ithalatının kısıtlanması halinde;

İç piyasadan 
yeterince ham 
madde temin 
edilemeyecek,

Ülkeye ithal mamul 
kağıt girişi artacak,

Atık kağıt ederinin 
çok üzerinde bir 
fiyata çıkacak,

Bu durum cari açığı 
büyütecek,

Yeterli ham madde 
bulamayan fabrika-
lar kapasitelerinin 
altında üretim 
yapacak,

Mevcut yatırımların 
bir kısmı âtıl hale 
gelecek,

Aşırı değerlenen 
yerli atık kağıt 
maliyetini fabrika-
lar mamul fiyatına 
yansıtacak,

Toplanan hurda 
kağıdı satın 
alabilecek fabrika 
bulunamayacak,

Bu durumda Av-
rupalı üreticilerle 
rekabet edemez 
hale gelinecek, 

Yapılması planla-
nan yeni yatırımlar-
dan vazgeçilmesine 
neden olabilecektir. 
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ithalat kısıtlaması  

ham madde bulma 
sıkıntısı yaratabilir

1984 yılında Kahramanmaraş İplik Pamuk A.Ş. olarak faaliyetlerine başlayan KİPAŞ 
Holding A.Ş. geniş ve başarılı üretim yelpazesiyle Türkiye’nin önde gelen şirketleri 
arasında yer alıyor. Enerjiden tekstile, tarımdan kâğıt ve plastik üretimine dek pek 
çok alanda faaliyet gösteren KİPAŞ Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi 
Öksüz’le kâğıt sektöründeki atılımlarını ve bir ham madde olarak kâğıdın geri 
dönüşümü, toplanması gibi hususlarda sektörü etkileyecek olan GEKAP’ı konuştuk.

/  R Ö P O R T A J

AGED Genel Müdürü Osman Kaytan, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz,  
Kipaş Kâğıt Ceo'su Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar
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Bize kâğıt girişiminizden bahsetme-
den önce genel olarak KİPAŞ’ı anlata-
bilir misiniz?

Hızla büyüyen, yatırımcı bir grubuz. 
KİPAŞ olarak yılın sonunda 11 bin ça-
lışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. 
8 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Grup 
olarak en güçlü olduğumuz sektör 
tekstil. Tekstilde Türkiye’nin en büyü-
ğüyüz. Sadece tekstilde 5 bin kişilik 
istihdam sağlıyoruz. Güçlü olduğumuz 
bir diğer sektör çimento ve bir diğeri 
de enerji. Jeotermal, hidroelektrik 
ve rüzgâr enerjisi üretiyoruz. Ayrıca 
enerji dağıtım şirketinin ortaklarından 
biriyiz. Bunların dışında kâğıt, plastik, 
eğitim, tarım gibi birçok alanda faali-
yet gösteriyoruz.  

Kâğıt sektörüne girmeye nasıl karar 
verdiniz, yatırımlarınızın büyüklüğü 
nedir?

Kâğıt sektörüne 5-6 yıl önce girdik. 
Kahramanmaraş’taki tesisimizin ar-
dından Bozüyük ve Söke’de yatırım-
larımız oldu. Söke’deki, Avrupa’nın en 
büyük yatırımı 8,40 eninde makineyle, 
ülkemizde üretimi olmayan dolayısıyla 
ithal ettiğimiz katma değerli kâğıtları 
üreteceğiz. Burada iki makine olacak. 
Birini iki aya kadar üretime almayı 
planlıyoruz. Pandemi nedeniyle mo-
nitörlerin geliş gidişinde büyük sorun-
lar yaşandı. Bu nedenle 3-4 ay kadar 
zaman kaybettik ancak bu yılsonuna 
kadar üretime almayı planlıyoruz. Arıt-
masını dahi Almanlara yaptırıyoruz. 
Çevreye çok saygılı bir tesis burası. 
Kendi atıklarını dahi yakabilecek. Sıfır 
Atık projesine tamamen uygun bir iş-
letme olacak. Diğer taraftan ikinci ma-
kinenin yatırımı için de görüşmelerimiz 
devam ediyor. Aynı bina içerisinde çift 
makine olacak. Firma olarak tüm sek-
törlerde son teknolojiyi kullanıyoruz. 
Ambalaj sanayiinde de ihtiyaç halinde 
büyümeyi planlıyoruz. 

ATIK KÂĞIT TOPLANMAZSA DOĞA 
YİNE ZARAR GÖRÜR

Ham madde temininde hurda kâğıt 
toplama sistemini nasıl buluyor mu-

sunuz? Bakanlığın getirdiği hurda 
ham madde ithalatı kısıtlaması hak-
kındaki görüşünüz nedir?

Atık toplamanın yeterliliği, halkımızın 
bilinçlenmesine ve devletin sistemi iyi 
kurmasına bağlı. Hollanda, kâğıt geri 
dönüşümünde lider ülke. Kâğıt doğayı 
kirleten bir madde olmayabilir ama 
atık kâğıdı değerlendiremezsek ağaç 
keserek yine doğaya zarar vereceğiz. 
Dolayısıyla atık kâğıt geri dönüşümü-
nü mümkün olduğu kadar artırmamız 
lazım. Biz kâğıt sektöründe ihracat-
çı bir ülke olmaya doğru gidiyoruz.  
Zaten diğer sektörlerde ihracat arttık-
ça, ambalaja olan ihtiyaç da artıyor. İn-
ternet üzerinden alışveriş yapmak son 
zamanlarda daha da yaygınlaştı ve bu 
ambalaj kullanımını da artırdı. Kâğıt 
sektörüne önem verilmeli. Hurda kâğıt 
temini, bu sektörün en önemli sorunu. 
Hem içerideki atık kâğıdın tamamını 
kullanmalı hem de ithalat fiyatlarında 
dünya piyasalarına uyumlu olabilmeli 
buradaki sanayici. Yoksa rekabet ede-
meyiz. Tabii her ürünün fiyatı dönem 
dönem yükseliyor ve düşüyor. Hurda 
kâğıdın fiyatı yükselince, mecburen 
mamul kâğıdın da fiyatı yükseliyor. 8 
ay kadar önce hem mamul kâğıt hem 
de hurda kâğıt fiyatları çok düşüktü. 
Kâğıt toplayıcıları da sıkıntıya girdi 
ama dünya piyasası böyleydi. Hurda 
kâğıt fiyatında sanayiciyi zorlarsanız 
ihracatı ortadan kaldırırsınız. Bunun 
sonucunda ne olabilir? Ürün ithalatı 
da serbest. Tüketici de ithalata yöne-
lir ve sanayi tesisleri üretim yapamaz 
hale gelir. Meseleye tüm tarafların gö-
züyle bakabilmemiz lazım. Herkesin 
faydasına olan şu; Türkiye’nin kâğıtta 
sanayileşmesi, daha fazla ihracat-
çı olması. Yatırım arttıkça istihdam 
da artar. Kâğıt konusunda çok iyi bir 
noktaya geleceğimizi düşünüyorum 
ama devlet iyi bir düzen geri kazanım 
yani toplama sistemi kurmalı. Dünya 
piyasalarına göre oluşmuş fiyatlara 
mümkün olduğunca müdahale etme-
meli. İhtiyacı olanı ithal, fazla olanı 
ihraç edebilmeli. Kısıtlama, sektöre 
zarar verdiği gibi herkese zarar verir. 

R Ö P O R T A J  / 
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TEMMUZ-AĞUSTOS 2020  SAYI 954

/  R Ö P O R T A J

Geri kazanım finansmanı Türkiye’de 
kâğıt sanayicisinin sorumluluğunda. 
Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Her sektörde finansmanı sağlayan bir 
kademe vardır. Mesela bu kademe 
tekstilde iplik fabrikalarıdır; pamuğu 
peşin alır, ipliği vadeli satarlar. Onu 
işleyenler ürünü mamul yapıp iplik pa-
rasını verir. Kâğıtta da böyledir. Büyük 
tesisler hurdayı Avrupa’dan getirtir-
ler. Peşin alır, sanayiye vadeli satar-
lar. Onlar da ürettikleri ambalajı ihraç 
edip, sonra parasını öderler. Burada 
bütün finans yükü sanayi tesislerinin 
üzerinde. Ama geri kazanım siste-
minde finansman yükü dünyada kâğıt 
sanayii üzerinde değildir. Finansmanı 
sağlayan asıl kaynak kirletici sayılan 
piyasaya sürenlerdir. Ülkemizde de 
böyle olmalıdır. Yani hurda kâğıt fiyatı-
na bağlı olmadan toplama yapılan bir 
sistem geliştirilmeli. 

Pandemi süreci nasıl geçti kâğıt sana-
yii açısından? 

Süreçten etkilenen çok fazla sektör 
var. Olumsuz etkilenip zarar edenler 
olduğu gibi, hiç etkilenmeyip kârlı 
duruma geçen sektörler de var. En 
çok turizm etkilendi çünkü insanlar 
gezip tozmayı bıraktılar. İkinci olarak, 
insanlar kıyafet alışverişini bıraktıkları 
için tekstil sektörü olumsuz etkilendi. 
Bu kağıda da yansıdı. Ancak gıda sek-
töründeki üretim artışı kağıt ambalaja 
olan talebi artırdı. Kağıt sektörü pan-
demi sürecinde çok etkilenmedi yani. 
Atık kâğıt toplamada olumsuz etkiler 
görüldü. Sokağa çıkma yasakları, tü-
ketimin azalması, ortaya çıkan hurda-
yı da azalttı. Burada ayrıca belirtmek 
gerekir ki en önemli şey, her atığın 
ayrı değerlendirilmesi gerekliliği. 
Plastikle kâğıdı birbirinden ayırmamız 
gerekiyor. Plastik doğada yüzlerce yıl 
yok olmazken, kâğıt bir sene içinde 
yok oluyor. İthal edilen atık kâğıdın 
içinde herhangi bir zehirli, yok edile-
mez madde de gelmiyor. Plastikte ge-
lebiliyor hâlbuki. Bunlara dikkat edil-
mesi, ona göre düzenleme yapılması 
gerekiyor.

Atık kâğıdın değerinin artması, top-
lanmasını da artırır mı?

Tabii çok kısa bir süre için artırabilir 
ama siz dünya piyasasının üstünde 
fiyatlarla satamazsınız. Sadece hurda 
kâğıt değerini artırarak toplanan kâğıt 
miktarını artıramazsınız. Öncelikle iyi 
bir toplama sistemi kurmak gerekir. 
Her şey dünya piyasasına bağlı. Dünya 
piyasasından ithal edilecek, dünya 
piyasasına ihraç edilecek. Atık kâğıt 
kullanan ambalaj sanayimize dünya 
piyasalarından fiyat alınacak. İtha-
lat yasaklanırsa ambalaj sanayii ölür. 
Hurda kâğıdı kısıtlarsanız kâğıt sanayi-
ini öldürürsünüz. Yine ambalaj sanayii 
kâğıt getirmeye devam eder. İçerideki 
ve dışarıdaki fiyat birbirini dengeliyor. 

Bizde fiyat dalgalanmaları tsunami 
şeklinde oluyor. Ya çok düşük ya çok 
yüksek oluyor. Sizce bunun nedeni 
nedir ve nasıl önlenebilir?

Avrupa’da da dalgalanmalar oluyor. 
Çin bir alıyor, bir almıyor ve Avrupa’da 
da fiyatlar oynuyor ama bu Türkiye’de 
çok daha fazla oluyor. Müdahaleler, 
ithalat kısıtlamaları, bunların konuşul-
ması bile piyasayı dalgalandırmaya ye-
tiyor. Bir diğer neden de döviz kurları. 
Sonuçta onlar da dalgalanınca bütün 
bu dalgalar üst üste geliyor. Avrupa-
lı bir sanayicinin, döviz kuru dalga-
lanması gibi bir derdi yok. Bizde bu 
durum sanayiciye çok fazla yansıyor. 
Aldığınız bir malın hurda fiyatına göre 
zarar etmiş oluyorsunuz. 

TİCARETTE DÜRÜST OLMAMIZ LAZIM

Türkiye’deki hurda kâğıt kalitesini 
nasıl buluyorsunuz? 

Tabii ki Avrupa’daki kaliteyi yakala-
mak mümkün değil ama burada da 
o bilinç yerleşecek. Burada da görev 
biz sanayicilere düşüyor. Hurdanın 
kalitesine göre fiyat verirsek hurda 
satan firmalar ona göre mallarını daha 
iyi tasnif ederler. Eskiden beri kâğıda 
aşırı rutubet veriliyor. Burada birbiri-
mizi kandırıyoruz. Biz de bu sefer fire-
leri çok veriyoruz. Fire verdikten sonra 

AVRUPALI BİR 
SANAYİCİNİN, DÖVİZ 

KURU DALGALANMASI 
GİBİ BİR DERDİ YOK. 

BİZDE BU DURUM 
SANAYİCİYE ÇOK FAZLA 

YANSIYOR. 
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bir de bu suyun nakliyesi var. Bir sürü 
mazot yakılıyor ve bunun da ödeme-
si yapılıyor. Ticarette dürüst olmamız, 
birbirimizi kandırmamamız lazım. 

Biliyorsunuz biz sektörün ortak sesi 
olarak, ihraç ettiğimiz kâğıt mamul-
de kullanılacak hurda kâğıt, %50 
kısıtlaması dışında değerlendirilsin 
istiyoruz. Bu talebimizi de farklı ka-
nallardan ilettik ve iletiyoruz. Sizin 
bu konudaki görüşlerinizi öğrenebi-
lir miyiz?

Ne var ne yok üreteceğiz, ihraç ede-
ceğiz, döviz getireceğiz. Türkiye’de 
birbirimize satmamızın bir önemi 
yok. Neticede vatandaşın cebindeki 

para, diğer vatandaşın cebine giri-
yor. Önemli olan ülkeye yurt dışından 
para gelmesi. Hükümetin yeni kara-
rıyla uygulanacak olan kısıtlamada, 
ihraç edilen kısmın muaf tutulması 
lazım. Bu bütün sektörler için geçerli. 
İhtiyacımız olan ham maddeyi vergi 
ve herhangi bir kısıtlama olmadan 
temin edebiliyoruz tüm sektörlerde. 
Tabii kararlar da yeni yeni belli oluyor, 
buna da dikkat etmek lazım. Fakat 
dünya piyasasının üstüne çıktığınız 
an siz tesisleri durdurursunuz. Bunun 
sadece sanayiciye değil, toplayıcı-
ya da zararı var çünkü toplayıcılar o 
zaman hurda kâğıt satacak fabrika 
bulamazlar. ■

GERİ KAZANIM 
SİSTEMİNDE 

FİNANSMAN YÜKÜ 
DÜNYADA KÂĞIT 

SANAYİİ ÜZERİNDE 
DEĞİLDİR. FİNANSMANI 

SAĞLAYAN ASIL 
KAYNAK KİRLETİCİ 
SAYILAN PİYASAYA 

SÜRENLERDİR.

Önemli olan ülkeye 
yurt dışından para 
gelmesi. hükümetin 

yeni kararıyla 
uygulanacak olan 
kısıtlamada, ihraç 
edilen kısmın muaf 
tutulması lazım.



TEMMUZ-AĞUSTOS 2020  SAYI 956

EN RİskLİ koRoNAvİRÜs 

AKTİvİTeleRİ
500'den fazla epidemiyolog ve sağlık uzmanına göre

Göz önünde bulundurulması gereken risk faktörleri 
İnsan kaç kişi? 
Mesafe kişiler ne kadar yakın? 
Zaman maruz kalma ne kadar uzun? 
Yer içeride mi dışarıda mı? 
Yüzey fazla temas var mı? 
Bölge vaka sayısı yüksek mi? 
Covid+ olma durumu: kurallara uymak ne kadar mümkün?

Maske takarak, sosyal mesafeyi sağlayarak ve el yıkayarak risk azaltılır.

DÜŞÜK RİSK

paket 
yemek

açık 
havada 
yemek 

banyonuzu 
kullanan 
arkadaş doktor  

ziyareti

gece tatili 
(araba 

kullanılıyorsa)

kütüphane 
veya müze

market 
alışverişi

gaz/
benzin 

istasyonu

golf

sahil

kamp

büyük 
çocukların 

oyun 
buluşması

kalabalık 
şehir 

merkezinde 
yürümek

küçük çaplı 
arka bahçe 

mangalı
ufak bir  

akşam yemeği  
partisi  

(ev içerisinde)dış mekanda 
ufak bir 
piknik

halka açık 
yüzme 
havuzu

umumi 
tuvalet 

kullanmak

AVM'ye 
gitmek

sosyal mesafeyi 
koruyamıyorsanız 

gitmeyin
kalabalıktan 
kaçının

lobi gibi 
ortak 
kullanım 
alanlarındaki 
vakti 
sınırlandırın

başka bir  
aile ile  
ev tatili

otelde 
kalmak

açık hava 
egzersizi

tenis

ORTA RİSK

kullanım sonrasında 
temizleyin
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saç  
kestirmek

çocukları 
okula, kampa 

veya kreşe 
göndermek

düğün veya 
cenazeye 
katılmak

sarılmak  
veya  

tokalaşmak

yaşlıları 
evlerinde 

ziyaret 
etmek

uçak
gece 

kulübü

basketbol

sinema/
tiyatro

rutin maske 
kullanımını 
bırakmak

lunapark

stadyum

ev partisi

kapalı 
mekan 

bar

konsere 
veya oyuna 

gitmek 

ibadet 
alanları

büfe

çok iyi  
tanımadığınız  

birisiyle  
dışarı çıkmakçocuk  

oyun  
alanı

gazino

bowling

ortak bir  
ofiste  

çalışmak

küçük  
çocukların  

oyun  
buluşmaları

YÜKSEK RİSK

ARTAN RİSK
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sıFır atık yaklaşımıNıN  
teMel ilKeleri ve FelseFesi

Dünyada atık yönetimi kavramı ilk 
olarak kullanılmaya başlandığında, 

atıklar genellikle katı, sıvı ve gaz olarak 
sınıflandırılmış ve ayrı ayrı ele alınmış-
tır. Ayrıca, öncelik kaynak geri kaza-
nımı değil, insan sağlığının korunması 
olmuştur. 

19. yüzyılının sonlarına doğru dünya 
genelinde kalabalık şehirlerin sayısı ol-
dukça artmış, şehirlerde yaşayan insan-
lara güvenli ve sağlıklı içme ve kullanım 
suyu sağlama gereksinimini doğmuş-
tur. Bu ihtiyaca karşılık ilk modern atık 
yönetimi uygulamaları içme suyu kay-
naklarının kirlenmesini engelleyerek su 
kaynaklı hastalıkların önlenmesine yö-
nelik kanalizasyon sistemlerinin kurul-
ması ve evsel atık suların arıtılması şek-
linde ortaya çıkmıştır. Atık su ve içme 
suyu arıtımındaki teknolojik gelişmeler 
sonucu 20. yüzyılda suyla bulaşan has-
talıklar kalkınmış ülkelerde neredeyse 
tamamen ortadan kalkmıştır. 

Yeni uygulamalar, atık suyun arıtımın-
dan ziyade arıtılmış suyun, atık suda 
bulunan değerli maddelerin ve enerjinin 
geri kazanımını hedeflemektedir. Ancak 
dünya genelinde yaşanan korona salgı-
nı göstermiştir ki kentsel atık sulardaki 
patojenlerin gideri halen önemli bir hu-
sustur. Ülkemizde ise 1990’lı yıllardan 
itibaren atık ve atık su yönetimi konu-
sunda kademeli olarak önemli adımlar 
atılmış ve özellikle İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Antalya gibi büyük şehir-
lerde temel atık yönetimi altyapısı belli 
bir seviyeye ulaşmıştır. 

Geçmişte atıklar katı, sıvı ve gaz şeklin-
de ayrı ayrı ele alınıp yönetilirken bugün 
atıkların birbirleri ile etkileşim halinde 
olduğu bilinmekte ve gelişmiş ülkeler-
de tüm atıklar birlikte değerlendirilip 
yönetilmektedir. Bütüncül bir yaklaşım 
izlenmediği takdirde atıkların doğru 
şekilde yönetilmesi mümkün olmaz. 
Örneğin, sera gazlarının sebep olduğu 
iklim değişikliği, tatlı su kaynaklarının 
giderek azalması, termik santraller-
den atmosfere salınan baca gazlarının 
neden olduğu sorunlar, uygun berta-
raf edilmeyen tehlikeli atıkların çevreyi 
kirletmesi, atık su deşarjı yapılan göl, 
akarsu ve denizlerde ekosistemin zarar 
görmesi ve ambalaj atıklarının geri ka-
zanılmadan depo sahalarına gönde-
rilmesi gibi birbiriyle direkt bağlantılı 
görülmeyen ama aslında bir bütünün 
parçası olan konular ancak bütüncül bir 
atık yönetimi veya günümüzün popüler 
tabiri “sıfır atık yaklaşımı” ile çözülebilir.

OLMAZSA OLMAZ:  
ATIK KAYNAĞINDA ÖNLENMELİ

Sıfır atık yaklaşımının olmazsa olmazı 
atığı kaynağında önlemek ve daha az 
atık oluşturmaktır. Atık yönetimi pira-
midinin en tepesinde bu iki seçenek bu-
lunur. Burada da bütüncül bir yaklaşım 
önemlidir. Mesela ne kadar az su tüke-
tirsek o kadar az atık su oluştururuz. 
Evimizde iyi bir ısı yalıtımı ve verimli 
ısıtma sistemleri kullanırsak daha az 
yakıt tüketir, tasarruflu elektrikli cihaz-
ları tercih edersek daha az elektrik sarf 
eder ve böylece atmosfere daha az sera 

prof. Dr. barış Çallı

Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Sıfır atık 
yaklaşımının 

olmazsa olmazı 
atığı kaynağında 

Önlemek ve daha az 
atık oluşturmaktır. 
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gazı bırakırız. Ambalajsız veya daha 
küçük ambalajlı ürünleri tercih edersek 
ambalaj atığı miktarını azaltırız. Bu şe-
kilde birçok örnek vermek mümkün. 

Atık önleme ve azaltmada tüketici alış-
kanlıklarının önemi büyüktür. Örneğin 
tüketebileceğimizden fazla gıda ürünü 
almaz ve onları uygun koşullarda sak-
larsak çöpe giden gıda atığı miktarını 
ciddi oranda azaltabiliriz. Kültürümüz-
de bulunduğu halde son yıllarda unu-
tulmaya yüz tutan ‘israf etmeme’ alış-
kanlığı aslında atık önleme ve azaltma 
kavramlarının toplumumuzda karşılık 
bulmuş halidir. Bayatlayan ekmeklerin 
kurutularak uzun süre saklanması ve 
yemeklerde kullanılması, meyve ka-
buklarından reçel veya sirke yapılması, 
boşalan cam şişe ve kavanozlarda gı-
daların saklanması, sebze ve meyvele-
rin yıkandığı suyla çiçeklerin sulanması, 
alışverişte tekrar kullanılan bez poşet 
ve filelerin tercih edilmesi, giysi ve 
ayakkabıların tamir edilerek daha uzun 
süre kullanılması eskiden yaygın olarak 
baş vurulan atık önleme ve azaltma ör-
nekleridir.

Atık oluşumunu engelleyemiyor veya 
azaltamıyorsak yapılması gereken atık-
lardan madde ve/veya enerji geri kaza-
nımıdır. Burada önceliğimiz madde geri 
kazanımı olmalı ve atıklar ham madde 
olarak tekrar üretime dahil etmelidir. 
Eğer madde geri kazanımı mümkün 
değilse yanabilen atıkları yakarak, or-
ganik atıkları da çürütüp biyogaza dö-
nüştürerek enerji geri kazanma yoluna 
gidilmelidir. 

Atık ambalajlardan kâğıt, plastik, cam 
ve metal geri kazanımı dünya genelin-
de yaygın olarak uygulanmaktadır. Or-
ganik atıklar, yani çiğ veya pişmiş gıda 
atıkları ise biyogaz üretimi ve/veya 
kompostlaştırma sonucunda toprak 
şartlandırıcıya dönüştürülerek geri ka-
zanılabilir. 

Geri dönüşümün önündeki en büyük 
engel, atıkların kaynağında ayrı değil 
karışık toplanmasıdır. Özellikle yaş 
mutfak atıkları ve kuru ambalaj atıkla-
rı birlikte toplandığında, yaş atıklarla 

kontamine olduğu için ambalaj atıkları-
nın geri kazanımı verimsiz olur. Çözüm, 
ambalaj atıkları ile yaş organik atıkların 
ayrı toplanmasıdır. Daha gelişmiş topla-
ma sistemlerinde, ambalaj atıkları cam, 
metal, plastik ve kâğıt olarak ayrı ayrı 
da toplanabilir. Kaynağında ayrı topla-
nan ambalaj atıkları için geri kazanım 
verimi oldukça yüksektir. Ancak bu du-
rumda da atıkların atık üreticileri tara-
fından kaynağında iyi ayrılmaması riski 
ve yüksek toplama maliyeti gibi deza-
vantajlar mevcuttur. 

Yüksek toplama maliyetinin altında 
yatan neden ambalaj atıklarının düşük 
özgül ağırlığa (kg/m3) sahip olması ve 
sahada ikinci bir ayırma işlemine tabi 
tutulacağı için toplama araçlarında sı-
kıştırma işleminin uygulanamamasıdır. 
Örnekle anlatmak gerekirse, ortalama 
65 kg/m3 özgül ağırlığa sahip plastik 
ambalaj atıkları 10 m3 hacme sahip 
toplama aracında sıkıştırılmadığı tak-
dirde sadece 650 kg gelir. Karışık kâğıt 
atıkları için bu değer yaklaşık 900 kg, 
cam atıkları için ise 1950 kg’dır. Taşıma 
kapasitesi hacmen 10 m3, ağırlıkça 5 
ton olan bir araçla 10 m3 hacim kapla-
dığı halde sadece 1 ton ağırlığa sahip 
ambalaj atığı taşındığında, birim atık 
yükü başına yakıt sarfiyatı (lt-yakıt/
ton-atık) ve dolayısıyla taşıma maliyeti 
(TL/ton-atık) yüksek olur. 

Atıkları kaynağından ayrı toplamanın 
alternatifi, atıkların vatandaşlar tara-
fından toplama merkezlerine getiril-
mesidir. Bu uygulamada, yerleşim yer-
leri içinde çeşitli noktalara kurulan atık 
getirme/toplama merkezlerinde farklı 
atıklar için farklı konteynerler bulun-
makta, burada ayrı olarak biriktirilen 
atıklar belli bir miktara ulaştıktan sonra 
geri dönüşüm tesislerine taşınmaktadır. 
Atık getirme merkezleri iyi yönetildi-
ği ve gelen atıklar sıkı kontrol edildiği 
takdirde, kaynağında ayrı toplamaya kı-
yasla çok daha yüksek ayırma verimleri 
elde edilebilir. Ayrıca, ayrı biriktirilen 
atıklar belli bir miktara ulaşmadan geri 
dönüşüm tesislerine taşınmadığı için 
birim taşıma maliyeti kaynağından ayrı 
toplamaya göre daha düşük olur. Atık 

getirme merkezlerinde ayrı toplanan 
ambalaj atıklarına sıkıştırma, parçalama 
ve kırma gibi basit fiziksel işlemler uy-
gulanırsa ambalaj atıklarının yoğunlu-
ğu (kg/m3) artacağından birim taşıma 
maliyeti (TL/ton-atık) daha da düşer. 

Geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları-
nın belirli merkezlere getirilmesi kar-
şılığında tüketiciye teşvik amacıyla bir 
miktar maddi desteğin sağlandığı atık 
getirme/toplama sistemine depozi-
to-iade uygulaması denir. Bu sistemde 
genellikle, ürün satın alınırken küçük bir 
depozito bedeli ödenir ve ürün tüketil-
dikten sonra boş ambalaj, geri dönü-
şüm için iade noktasına getirdiğinde bu 
bedel geri alınır.   

Ülkemizde 2018 yılında Çevre Kanu-
nu’nda yapılan değişiklikle (ek Madde 
12) ambalaj ürünlerinde “Geri Kazanım 
Katkı Payı ile Depozito” uygulamasının 
hayata geçirilmesi hükme bağlanmıştır. 
Ertelenmediği takdirde, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığının belirleyeceği amba-
lajlar için depozito-iade uygulaması, 1 
Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu 
olacaktır. Beraberinde birçok tartışma-
yı getiren depozito-iade sisteminin ne 
şekilde uygulanacağını ve ambalaj atık-
larının geri kazanımını nasıl etkileyece-
ğini eğer geri adım atılmazsa ilerleyen 
yıllarda göreceğiz. 

Hem kaynağında ayırma hem de atık 
getirme ve depozito-iade sisteminde 
amaç ambalaj atıkları gibi geri dönüş-
türülebilir atıkların oluştukları nokta-
da veya oluştukları noktaya en yakın 
mesafede yönetilmesidir. Kaynağında 
ayırma yöntemleri bazı küçük teknolo-
jik farklılıklarla ambalaj atıklarının geri 
kazanımı için dünyanın çeşitli yerlerin-
de kullanılmaktadır. Ülkemizde özellik-
le şehirleşmenin daha düzenli olduğu 
bazı ilçe belediyelerinde ve bölgelerde 
kısmen de olsa kaynağından ayrı top-
lama ve atık getirme/toplama merkezi 
uygulamaları mevcuttur. Ancak bu uy-
gulamalar ambalaj atıkları ile sınırlıdır. 
Halbuki, ülkemizde büyük şehirlerdeki 
kentsel katı atıkların yaklaşık %30-35’i 
ambalaj atığıyken %50-55’i organik 
atıklardan oluşmaktadır. 

M A K A L E  / 



TEMMUZ-AĞUSTOS 2020  SAYI 960

Son yıllarda kentsel katı atıkların ka-
rakterizasyonuna yönelik ülkemizde 
sistematik ve temsil edici çalışmalar 
yapılmadığı için bu veriler 10 yıl önce-
sine ait olmakla birlikte yine de kentsel 
katı atıkların en az %40-50’sinin orga-
nik kaynaklı olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Bu durumda, sadece ambalaj 
atıklarının ayrı toplanması ve geri kaza-
nımını hedefleyen atık yönetim sistem-
lerinin başarılı olması mümkün değildir. 

16 Milyon nüfusa sahip İstanbul’da kişi 
başına ortalama 1,1-1,2 kg/gün kentsel 
katı atık oluştuğunu kabul edersek her 
gün yaklaşık 8-9 milyon ton organik 
atık, depolama sahalarına taşınmakta-
dır. Büyük şehirlerde taşıma maliyetini 
düşürmek için katı atık aktarma istas-
yonları kullanılsa da düzenli depo sa-
halarının yerleşim yerlerinden oldukça 
uzak mesafelerde bulunuyor olması 
yüksek katı atık toplama ve taşıma 
maliyetlerine sebep olur. Bu sorunun 
çözümü yine atık oluşumunun azaltıl-
ması ve oluşan atığın yerleşim yerlerine 
en yakın mesafede bertaraf edilmesidir. 

Kentsel katı atık yönetiminde atık top-
lama ve taşıma maliyetinin toplam ma-
liyet içinde ne kadar büyük bir paya 
sahip olduğunu İstanbul örneği üzerin-
de kısaca anlatayım. Kadıköy’de oluşan 
bir atık, kaynağına yakın bir mesafede 
bertaraf edilmediği için toplama aracı 
ile önce 9 km mesafedeki Küçükbak-
kalköy Aktarma İstasyonu’na oradan 
da taşıma aracı ile 48 km uzaklıktaki 
Şile Kömürcüoda Düzenli Depolama 
Tesisi’ne götürülmektedir. Böylece, 
bertaraf edilmeden önce, toplama ara-
cının şehir içinde yaptığı mesafe hariç 
toplam 57 km yol kat eder. 

İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra 
Odayeri’ndeki katı atık depolama te-
sisinin Silivri’ye taşınmasından dolayı 
İstanbul’un Avrupa yakasındaki taşıma 
mesafeleri çok daha uzundur. Beşik-
taş’ta oluşan bir kentsel katı atık önce 
6 km mesafedeki Baruthane Aktarma 
İstasyonu’na oradan da 95 km uzak-

lıktaki Seymen Katı Atık Düzenli Depo-
lama Tesisi’ne taşınmaktadır. Böylece, 
Beşiktaş’ta çöpe atılan bir ambalaj atığı 
uzun yıllar kaybolmadan kalacağı de-
polama sahasına 100 km’den fazla yol 
kat ederek ulaşır. İstanbul’da her gün 
18.000 ton kentsel katı atık oluştuğunu 
ve bu atıkların yerleşim yerlerine uzak 
iki tesiste depolandığını göz önünde 
bulundurursak taşıma maliyetinin ne 
kadar yüksek olduğunu tahmin etmek 
zor olmaz. Ayrıca, mevcut sahalar dol-
duğunda İstanbul’da il sınırları içinde 
uygun yeni depolama sahaları bulmak 
muhtemelen mümkün olmayacaktır. 

Bu bilgiler, sıfır atık yaklaşımı üzerine 
kurgulanmış atık yönetim sistemlerine 
ne kadar ihtiyacımız olduğunu açıkça 
göstermektedir. Özellikle büyük şe-
hirlerde düzenli depolama sahalarına 
giden atık miktarını azaltmak için atık 
oluşumunun önlenmesi ve atıkların 
uygun bir sınıflandırmayla ayrı top-
lanması büyük önem arz etmektedir. 
Kaynakta ayrı toplanan veya toplama 
merkezlerine getirilen ambalaj atıkla-
rı geri dönüşüm tesislerinde, organik 
atıklar da yerleşim yerlerine yakın, 
makul mesafelerde kurulacak biyogaz 
ve/veya kompostlaştırma tesislerinde 
değerlendirilmelidir. Geri dönüşümü 
ekonomik olmayan ve kalorifik değeri 
yüksek ambalaj atıklarını ve organik 
atıkları ise yine yerleşim yerleri yakı-
nında veya içinde kurulacak yakma 
tesislerinde enerji geri kazanarak ber-
taraf etmek en mantıklısıdır. Gelişmiş 
ülkelerde şehir içinde benzer tesisleri 
görmek mümkündür. Bu sayede nihai 
depolama sahalarına gönderilen atık 
miktarı, dolayısıyla toplama ve taşıma 
maliyeti ve bu faaliyetlerden kaynak-
lanan sera gazı emisyonları önemli 
ölçüde azalacaktır. Ambalaj atıklarının 
ve organik atıkların ekonomiye geri 
kazandırılması ve yeni iş alanlarının ve 
istihdam imkanlarının yaratılması, sıfır 
atık yaklaşımının göz ardı edilemeye-
cek diğer önemli katkılarıdır. ■

16 MİLYON NÜFUSA 
SAHİP İSTANBUL’DA 

KİŞİ BAŞINA ORTALAMA 
1,1-1,2 KG/GÜN KENTSEL 
KATI ATIK OLUŞTUĞUNU 

KABUL EDERSEK HER 
GÜN YAKLAŞIK 8-9 

MİLYON TON ORGANİK 
ATIK, DEPOLAMA 

SAHALARINA 
TAŞINMAKTADIR.

/  M A K A L E
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Organik atıkları küçük 
parçalara ayırın

Kapağı kapalı 
tutup en az 1 hafta 

fermente edin

Parçalanmış atıkları kompost 
kovasına ekleyin. Oluşan sıvı 
fermente gübreyi periyodik 
olarak alttaki musluktan alın

Fermente olan organik atığı 
kompost yığını veya doğrudan 

toprak ile karıştırın

Her atık eklediğinizde 
Bokashi kültürü de ekleyin 
ve atıklarla iyice karıştırın

Oluşan toprağı veya 
kompostu 1 ay sonra 
bitki yetiştirmek için 

kullanabilirsiniz

Kompost yapmak evdeki gıda atıklarını değerlendirmenin en pratik yollarından biridir. Siz de 
evinizde kompost hazırlayarak gıda artıklarının çöpe dönüşmesinin önüne geçebilirsiniz.

Bokashi, Japonların tüm gıda atıklarını gübreleştirme işleminin adı. Fermente olmuş organik madde 
demek. Havasız alanda tüm atığın sıkıştırılması ve yararlı mikro organizmaların ortama katılması ile 
oluşuyor. Faydalı bakteriler kötü olanlara üstün gelerek doğru koşulları sağlıyor.

Yapması kolay ve sorun çıkma riskinin fazla olmamasından ötürü özellikle şehirlerde apartman 
dairelerinde yaşayanların tercih edeceği bu zengin toprak katkısını, mutfağınızdan çıkan organik 
atıklarla sağlayabilirsiniz.

evİNİzdeKİ ORgANİK ATIKlARlA  
KOmpOST YApAbİlİRSİNİz
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iklim uygulaması ile 

kÜresel ısınma 
mÜcadelesi
İklim krizi ile başa çıkma arayışları artık cep telefonlarına kadar uzanıyor.  
"İklim Uygulaması" adlı yazılım, kendine spor dünyasından da önemli destek buldu.

/  Ö R N E K  P R O J E

NASA araştırma akademisyeni 
Samuel Naef tarafından kurulan 

İklim Uygulaması, kullanıcıların karbon 
ayak izlerini azaltmalarına yardımcı 
olmak için akran baskısının gücünü kul-
lanan ücretsiz bir yazılım. Uygulama, 
insanların karbon emisyonlarını izleme-
lerine ve kişisel ilerlemelerini yükleme-
lerine olanak tanıyan sosyal paylaşım 
üzerine inşa edildi.

Uygulama, mevcut karbon ayak izinizi 
hesaplayarak çalışıyor, ardından birey-
sel emisyonlarınızı azaltmanıza yardım-
cı olacak basit eylemler öneriyor. Prog-
ram, daha sonra daha geniş bir ağ ile 
paylaşabileceğiniz hedefler belirliyor.

Kullanıcılar, meslektaşlarını motive 
etmeye ve ilerlemeyi karşılaştırmaya 
teşvik ediliyor. Uygulamanın yaratıcı-
ları, bu topluluk duygusunu merkeze 
alarak pozitif güçlendirme için bir alan 
yaratmayı umuyor.

Samuel Naef, "İnsanların iklim değişik-
liği hakkında konuşmaya başladığını 
biliyoruz; ancak kendi davranışınızı de-
ğiştirmenin de zor ve yalnız olduğunu 
da biliyoruz." diyor. Naef, "Yaptığınız 
değişikliklerin nasıl ilişkili olduğunu an-
lamak; akranlarınızın çözüm için neler 
yaptığını görmek ve hepsinin daha 
büyük bir hedefe nasıl katkıda bulun-
duğunu görmek çok daha motive edici. 
Liderlerimizin bu sorunu çözmesini on-
larca yıldır bekliyorduk; ancak sözlerin 

aksine eylemlerde bulunmak için birlik-
te olmamız gerektiği de ortaya çıktı." 
şeklinde konuştu.

YÜKSEK PROFİLLİ DESTEKÇİLER

Climate App, Indiegogo'da bir bağış 
toplama kampanyası başlattı. Micro-
soft, Sky, Airbus ve NHS'den eski per-
soneli içeren ekip, 22.000 avro topla-
mayı umuyor.

İngiltere milli olimpik yüzücüsü Max 
Litchfield, uygulamanın elçisi olduktan 
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Ö R N E K  P R O J E  / 

UYGULAMA ÖNCE BİR 
KULLANICININ TEMEL 

EMİSYONLARINI 
HESAPLAR VE 
ARDINDAN BU 

RAKAMI YÜZDE 
7,6 ORANINDA 

AZALTMAK İÇİN 
AYLIK BİR HEDEF 

BELİRLER.

sonra, kampanya büyük bir ilerleme 
kaydetti. Litchfield, "Plastik kirliliği gibi 
sorunların her zaman oldukça bilincin-
deydim; ancak uygulama gerçekten ne 
kadar az bildiğimi ve daha ne kadar 
yardımcı olabileceğimi anlamamı sağ-
ladı. Bu yüzden, daha fazla insana nasıl 
değişiklik yaratabilecekleri konusunda 
ilham verecek ve yardımcı olabilecek 
küçük eylemlerde bulunmayı daha 
az göz korkutucu hale getirecek olan 
İklim Uygulaması'nı desteklemekten 
büyük heyecan duyuyorum. Milyonlar-
ca insana bir şey yaptırırsak, bu daha 
sonra yaşam tarzlarında pek çok kişinin 
değişmesine yol açabilir ki bu harika," 
şeklinde konuştu.

Ancak Litchfield, karbon ayak izini en 
aza indirmek isteyen tek spor yıldızı 
değil. Televizyoncu ve eski İngiltere 
kriket oyuncusu Phil Tufnell de uygu-
lamaya desteğini paylaşarak, "Bu ilham 
verici bir şey ve bu ısınma dünyasında 
kesinlikle gerekli" dedi.

Uygulama, tıp uzmanlarından da olumlu 
geri bildirimler aldı. NHS doktoru Matt 
Sawyer, projede karbon ayak izi ve 
okuryazarlık danışmanı olarak çalışıyor.

Sawyer, "Doktor arkadaşlarımdan ve 
sağlık profesyonellerinden uygulama 
için destek almak özellikle harikaydı, 
çünkü iklim kriziyle mücadelenin insan 
sağlığındaki başarmak için çok çalış-
tığımız gelişmeleri sürdürmek için ne 
kadar hayati olduğunu biliyorlar." diye 
konuştu.

Şimdiye kadar kâr amacı gütmeyen gi-
rişime verilen destek tamamen taban-
dan geldi. Bu da ekibin yalnızca uygu-
lamanın geleceği hakkında değil, aynı 
zamanda kolektif geleceğimiz hakkında 
da özellikle olumlu hissetmesini sağlıyor.

Topluluk kurucusu Sophia Chan, “Bu ey-
lemin ilk elden gerçekleştiğini görmek 
bana gerçekten gezegenimiz için umut 
veriyor. Kampanyamıza ağızdan ağıza 
gelen yabancıların desteği ve yardımı 
beni şaşkına çevirdi.” dedi.

1,5 DERECE ISINMA HEDEFİNİ  
KARŞILAMAK

İklim Uygulaması, çevresel etkimizi 
takip etmemize yardımcı olmak iste-
yen tek yazılım değil. Capture da, bi-
reylerin CO2 emisyonlarını izlemeleri-
ne, azaltmalarına ve dengelemelerine 
yardımcı olan yeni bir uygulama.

Uygulamanın kurucu ortağı Josie 
Stoker “İnsanların önemsediği şeyler 
için çok sayıda takipçi var: Sağlık, spor, 
yemek yeme, harcama. Ancak, iklim 
değişikliğini önemseyen ve ne yapaca-
ğını bilmeyen pek çok insan arasında-
ki bu büyük uçurumu gördük. İşte bu 
yüzden, bireylerin ayak izlerini takip 
edebildikleri kadar kolay CO2 emis-
yonlarını da takip etmelerini sağlamak 
için Capture'ı yaratmak istedik." diyor.

Uygulama önce bir kullanıcının temel 
emisyonlarını hesaplar ve ardından bu 
rakamı yüzde 7,6 oranında azaltmak 
için aylık bir hedef belirler. Bu rakam, 
2030’da 1,5 derece ısınma hedefini kar-
şılamak için önümüzdeki on yıl içinde 
emisyonları her yıl yüzde 7,6 oranında 
azaltılması gerekliliğine dayanıyor.

Capture, bu yılın ocak ayında piyasaya 
sürüldükten sonra 10.000 kullanıcıya 
ulaştı, bu da Stoker'ın gelecek hakkın-
da olumlu hissetmesine neden oldu.

Bu mütevazı ancak önemli dönüm 
noktasına ulaştıkları için mutlu olduk-
larını belirten Stoker, "Unutulmaması 
gereken nokta, Capture kullanıcıları-
nın büyük çoğunluğunun, uygulama 
mağazalarında 'karbon ayak izi izleyi-
ci' veya 'CO2 hesaplayıcı' gibi terim-
leri arayarak uygulamayı bulmasıdır. 
Günlük yaşam hakkında daha fazla 
bilgi edinmek ve emisyonları azaltmak 
için.” diyor.

Stoker “Binlere yardım ediyoruz ve bir 
gün milyonlara yardım edeceğiz. Bunu 
yapma yolculuğumuzda insanların 
yanımızda olması  gerçekten heyecan 
verici." diye ekledi. ■
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tÜrKiye’nin   
söz sahibi Ülke olma 

Potansiyeli Var
Profesyonel atık yönetimi şirketi Burkasan, 12 tesisiyle ayda toplam 15.000 ton 
atığın yönetimini gerçekleştiriyor. Plastikten tehlikeli atığa, ahşaptan elektronik 

atığa kadar pek çok alanda ham madde üretimi, taşıma ve çevre danışmalığı gibi 
hizmetler sunan BURKASAN, tesisiyle bulunmadığı yerlerde bile etkin atık yönetimi 

sağlamasıyla ön plana çıkıyor.
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BURKASAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Vedat Kılıç’la, şirketin faaliyetlerin-

den geri dönüşüm sektörünün mevcut 
durumuna, Sıfır Atık Projesi kapsamında 
yürürlüğe giren uygulamalardan ithalat 
kotasına kadar pek çok konuda detaylı 
bir görüşme gerçekleştirdik.

BURKASAN olarak kaç tesiste hangi 
çalışmaları yürütüyorsunuz?  
Geri dönüşüm faaliyetlerinizden  
bahseder misiniz?

Hâlihazırda 12 tesiste faaliyet gösteri-
yoruz. Şirketimizin merkezi Bursa’da ve 
Bursa ili içerisinde, üçü Bursa Serbest Böl-
gesi’nde olmak üzere toplam 9 tesisimiz 
bulunuyor. Bunun dışında Tekirdağ-Çorlu, 
İzmir Ege Serbest Bölgesi ve Plovdiv-Bul-
garisatan’da da birer tesisimiz var. 

Burkasan tam anlamıyla profesyonel bir 
atık yönetimi şirketidir ve Türkiye’nin 
hemen her noktasında, tesisi bulunmasa 
dahi, atık yönetimi faaliyeti yürütebilme 
kapasitesine sahiptir. Bu itibarla Türkiye 
genelinde, 20 farklı ilde 350’nin üzerin-
de sanayi kuruluşuna bilfiil entegre atık 
yönetimi hizmetleri sunuyor ve aylık 
yaklaşık 15.000 ton atığın yönetimini 
gerçekleştiriyoruz.

Şirket olarak atığın olduğu hemen her 
alanda faaliyet gösteriyoruz. Faaliyet 
alanlarımız içerisinde; profesyonel atık 
yönetimi çözümleri, geri dönüştürülmüş 
plastik ham madde üretimi, tehlikeli atık 
geri kazanım ve taşıma, çevre danışman-
lık hizmetleri, ahşap palet geri kazanımı 
ve orijinal ahşap palet üretimi, elektronik 
atıkların geri dönüşümü ve serbest böl-
geler atık yönetimi hizmetleri yer alıyor. 

SIFIR ATIK PRENSİBİYLE ÇALIŞAN 
KESTEL TESİSİ

Bursa Kestel’de yeni kurduğunuz plas-
tik geri dönüşüm tesisi hakkına bilgi 
verir misiniz? Ham madde ne, nasıl 
üretim yapıyorsunuz, ne üreteceksiniz? 
Üretimin özelliği nedir?

Bursa Kestel’de yılbaşında devreye al-
dığımız yeni yatırımımız tam anlamıyla 
“sıfır atık” prensibi ile çalışan entegre bir 
geri dönüştürülmüş plastik ham madde 
hazırlama tesisi oldu. 60 milyon TL’nin 

üzerinde bir yatırım bütçesiyle 15 bin 
metrekare alan üzerine kurulan tesis, 13 
ay gibi son derece kısa bir zaman dilimin-
de tamamlandı. Gelinen süreç itibariyle 
tesisin Türkiye’nin en modern ve tekno-
lojik plastik geri dönüşüm tesislerinden 
biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Genel olarak yeni tesisimiz tüketici 
kaynaklı karışık plastikleri neredeyse 
insan eli değmeden polimer yapıları-
na ve renklerine göre ayıran, akabinde 
modern geri dönüşüm teknolojileri ile 
ana sanayide kullanılabilecek esvapta 
orijinale ikame bir ham madde haline 
getiren entegre bir plastik geri dönü-
şüm tesisi. Aylık olarak 3.000 ton atığı 
işleme kapasitesine sahip tesiste, proses 
sonucunda toplamda 2.000 ton PET ve 
HDPE plastik grupları ham madde haline 
getiriliyor. 

Genel olarak tesisin en önemli unsurla-
rından biri de “sıfır atık prensibi”. Tesi-
simize kabul edilen atıkların çok büyük 
bir kısmı, ham madde veya yarı mamul 
olarak satışa hazır bir ürün haline geli-
yor. Ayrıştırma esnasında oluşan fire 
ve bakaya atıklar ise çözüm ortağımız 
çimento fabrikasında alternatif yakıt 
olarak enerji geri kazanımında kullanılı-
yor. Yani bu tesisten çöp depolama sa-
halarına hiçbir atık gönderilmiyor. Diğer 
taraftan tesisimizin en çevreci unsur-
larından biri de arıtma tesisimiz. Atık-
ların işlenmesi esnasında açığa çıkan 
atık sular, 1 milyon TL’nin üzerinde bir 
yatırım maliyeti ile kurduğumuz arıtma 
tesisimizde arıtılarak tekrardan üretim-
de proses suyu olarak kullanılmaya hazır 
hale getiriliyor. Bu şekilde atık suları-
mızı da yeniden prosesimizin bir girdisi 
haline getirdik. Bu itibarla başta da be-
lirttiğimiz gibi tesisimiz gerçek mânâda 
“sıfır atık” prensibiyle çalışan bir geri 
dönüşüm tesisi oldu. 

KAYNAĞINDA AYRI TOPLAMA ÖNEMLİ

Sıfır Atık Projesi ile ilgili her belediye, 
kamu kuruluşu bazı çalışmalar içerisin-
de. Yeterli görüyor musunuz yapılanla-
rı? Neler eksik, ne yapmalı? 

Türkiye genelinde belediye ve diğer 
kamu kuruluşlarında Sıfır Atık Projesi’nin 

ATIKLARIN  
TOPLANMASI 

VE DEPOLAMA 
SAHALARINA 

GÖMÜLMESİ İÇİN DE 
KAMUNUN ELİYLE 

MİLYONLARCA LİRA 
PARA HARCAMAK 

DURUMUNDA 
KALIYORUZ.
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başlatılması, her şeyden önce geri dönü-
şüm özelinde farkındalığın oluşturulması 
için son derece önemli. Çünkü ülkemizde 
yaşayan vatandaşlarımızın hemen hepsi 
bir şekilde bu kurumlara girip çıkıyorlar 
ve bir şekilde Sıfır Atık Projesi ile tanışı-
yorlar. Diğer taraftan ülke genelinde bir 
projenin başlatılması aşamasında devlet 
kurumlarının öncülük etmesi de önemli.

Ancak şunu unutmamak lâzım, bele-
diyeler ve kamu kurumlarında oluşan 
atıklar, ülke genelinde oluşan atıkların 
çok çok küçük bir kısmı. Önemli ve de-
ğerli olan Sıfır Atık Projesi’ni ülke gene-
line yaygınlaştırmak ve hane içerisinde 
oluşan atıkları kaynağında ayrı topla-
maktır. Dolayısıyla enerjimizi daha çok 
bu alana kanalize etmeliyiz. 

GEKAP BÜTÇESİ DOĞRU KULLANILMALI

Türkiye’deki geri dönüşüm çalışmaları 
hakkında eksikler ne? Nerelerde sorun 
var, ne yapmak gerekir?

Temel olarak oluştuğu kaynağa göre 
atıkları evsel ve endüstriyel atıklar olarak 
sınıflandırabiliriz. Geri dönüştürülebi-
lir atıklar özelinde endüstriyel kaynaklı 
atıkların yönetimi, son derece başarılı 
ve efektif şekilde yürütülüyor. Bu kap-
samda her ay belki milyonlarca ton atık 
doğru bir şekilde geri dönüştürülüyor ve 
ekonomi içerisindeki yerini alıyor. Ancak 
aynı şeyi evsel kaynaklı değerlendirilebi-
lir atıklar için söyleyebilmemiz maalesef 
mümkün değil. Dolayısıyla aynı şekilde 
her ay milyonlarca ton evsel kaynaklı atık 
toplanamadığı için maalesef çöp depo-
lama sahalarına gömülmek durumunda 
kalıyor. Bu durumda atıkların ekonomik 
değerinden mahrum kaldığımız gibi, 
atıkların toplanması ve depolama saha-
larına gömülmesi için de kamunun eliyle 
milyonlarca lira para harcamak duru-
munda kalıyoruz.

Bu temel sorunun yanıtı basit; ancak uy-
gulaması zor. Dünyanın bütün gelişmiş 
ülkelerinde değerlendirilebilir atıkların 
toplanması için gerekli finansman, atığın 
oluşumuna sebebiyet veren piyasaya 
süren işletmeler tarafından karşılanıyor. 
Türkiye’de de teorik olarak süreç bu şe-
kilde tanımlanmış; fakat uygulamada 

çok ciddi sorunlarımız var. Sonuç olarak 
evsel kaynaklı atıkların geri dönüşümü 
konusunda başarısız olduğumuz aşikâr. 
Çözüm ise en başta finansal modeli 
doğru kurgulanmış bir toplama sistemi. 
Bu noktada geçen yıl başlatılan Geri Ka-
zanım Katılım Payı (GEKAP) uygulama-
sı, finansal yönden farklı bir bakış açısı 
getirebilir; ancak henüz sürecin sahada 
nasıl işleyeceğini deneyimlemedik.

Sonuç olarak evlerde oluşan atıkların 
toplanması için de GEKAP bütçesinin 
doğru şekilde sahaya aktarılması, top-
lama/ayırma, geri dönüşüm tesislerinin 
teknik altyapılarının güçlendirilmesi ve 
doğru bir finansal çerçeve oluşturulması 
gerektiğini söyleyebiliriz.

Depozito sistemi için çalışmalarınız 
neler? Bu sistemin geri dönüşüm  
ekonomisine katkısı ne olacak?

Depozito uygulaması uzunca bir süredir 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının günde-
minde. Bakanlık, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla birlikte doğru bir 
depozito sisteminin oluşturulması için 
çalışmalar yürütüyor. Hatta içecek am-
balajlarında depozito uygulaması için bir 
takvim de belirlenmiş durumda.

Açıkçası direkt olarak yerleşim birimle-
rine, evlere giren ve bu noktalarda atık 
haline gelen içecek ambalajları için de-
pozito uygulaması en doğru geri dö-
nüşüm yöntemi. Tüketiciyi aktif hale 
getiren ve diğer atıklarla kontamine 
olmadan temiz ürün elde edilmesine 
imkân sağlayan depozito uygulaması, 
gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamında 
çok uzun bir süredir efektif şekilde kul-
lanılıyor. Depozito uygulamasının baş-
ladığı ilk yıllarda hemen her ülkede atık 
toplama oranları %30-35 oranında artış 
göstermiş durumda.

Tüm bu veriler ışığında depozito uy-
gulamasının Türkiye’de geri dönüşüm 
sistemine ciddi katkı ve dinamizm sağ-
layacağını öngörebiliriz. Fakat tüm bu 
olumlu yönlerine karşın depozito siste-
mini hayata geçirmek epeyce meşak-
katli bir süreç. Biriktirme ekipmanlarının 
temini ve ilgili noktalara yerleştirilmesi, 
koordinasyonun sağlanması, toplama ve 
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geri dÖnüştürülmüş 
ham maddeye olan 
talep son derece 
arttığı için, artık 
atık dediğimiz şey 
dünya genelinde 
ciddi bir emtiaya 

dÖnüşmüş  
durumda.
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sayma işlemlerini gerçekleştirecek te-
sislerin oluşturulması başlı başına zorlu 
süreçler. Ancak atık toplama oranlarında 
bir sıçrama yaratmak istiyorsak mutlak 
suretle depzito sistemini ülkemize en-
tegre etmemiz gerekiyor.

İŞLETMELERİN KAPASİTESİ FARKLI 
AMA KOTA AYNI

Atık ithalatında kotanın inmesi, plastik 
sektöründe neleri değiştirecek?  
Sizin planlarınız nedir?

Geçen senenin sonunda Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından atık ithal 
etmek isteyen işletmelere “atık ithalatçı 
belgesi” alma zorunluluğu ve kapasite-
nin %80’i oranında ithal edebilme kotası 
getirildi. Alınan önlemler istenen sonucu 
vermediği için şimdi de kota %50’ye dü-
şürüldü.

Ancak bizce atık ithalatlarıyla ilgili ya-
şanan sorun, ithal eden işletmelerin 
kotalarından ileri gelmiyor. Asıl sorun, 
atık ithal edebilecek tesislerle edeme-
yecek işletmelerin birbirinden ayrılma-
ması. Mevcut koşullarda 40-50 bin TL’lik 
bir yatırım ve bir-iki kırma makinesi ile 
200 metrekare alanda faaliyet göste-
ren işletme ile gerçek bir geri dönüşüm 
tesisi için gerekli tüm altyapıyı oluştur-
muş, on milyonlarca lira yatırım yapmış, 
binlerce metrekare alanda faaliyet gös-
teren bir işletmenin atık ithalatı yapma 
konusunda hiçbir farkı yok. Yılbaşında 
atık ithalatlarını regüle etmek amacıyla 
yürürlüğe konan atık ithalatçı belgesinin 
de işletmelerin birbirinden ayrılmasına 
yönelik hiçbir kriter içermemesi, sorunu 
2020 yılına taşımış oldu. İş böyle olduğu 
için hemen her gün yerli ve yabancı ba-
sında ithal edilen atıkların çöp sahalarına 
döküldüğü, yakıldığına ilişkin haberler 
yer alıyor ve bu durum da haklı olarak 
bir infial oluşturuyor. 

Bu noktada durumu doğru anlayıp, 
doğru kararlar vermemiz gerekiyor. Ön-
celikle temel kriter olarak atıkların çöp 
olmadığını ortaya koymamız gerekiyor. 
Şu anda üretimlerinde plastik kulla-
nan dünya devi şirketlerin neredeyse 
tamamı, üretimlerini daha fazla geri dö-

nüştürülmüş plastikten yapabilecekleri 
formüller arıyor ve birbiri ardına geri 
dönüştürülmüş ham madde kullanım ta-
ahhütleri yayımlıyorlar. Dolayısıyla geri 
dönüştürülmüş ham maddeye olan talep 
son derece arttığı için, artık atık dediği-
miz şey dünya genelinde ciddi bir emtia-
ya dönüşmüş durumda. Dünyanın yedin-
ci büyük plastik ürün üreticisi Türkiye’nin 
bu pazarın dışında kalması mümkün 
değil. Hatta dışında kalmak yerine, 
doğru yatırımlar ve geri dönüşüm sek-
törü entegrasyonu ile Türkiye’nin ciddi 
şekilde bu alanda söz sahibi ülkelerden 
biri olma potansiyeli mevcut. Türkiye’nin 
plastik ham madde tüketiminin %85’inin 
orijinal ham madde olarak yurt dışından 
ithal edildiğini de hesaba katarsak, geri 
dönüştürülmüş ham madde üretiminin 
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ne kadar değerli olduğunu anlayabiliriz.

Türkiye için en doğru ve sağlıklı yönte-
min; atıklarını yüksek verimlilikle kayna-
ğında ayrı toplamak ve bu atıkları ana 
sanayisinin bir girdisi haline getirmek 
olduğu aşikârdır. Sıfır Atık, GEKAP, de-
pozito gibi uygulamalar da zaten bu 
amaçla tasarlanmıştır. Ancak mevcut du-
rumda atıklarımızı kaynağında yeterince 
ve doğru şekilde toplayamadığımız da 
bir başka gerçektir. Bu doğrultuda atık-
ların kaynağında ayrı toplanması ve atık 
ithalatları arasında Türkiye’ye özgü bir 
denge sistemi kurmamız, toplanan atık 
miktarı arttıkça da ithalatı tedrici olarak 
azaltmamız gerekiyor.

En başa dönecek olursak, ülkemizin do-
ğasını, çevresini korumak, bunun aksine 
hareket etmek isteyenleri engellemek, 
edenleri de tespit edip en ağır şekilde 
cezalandırmak her zaman birinci önceli-
ğimiz olmalı. Bununla birlikte gerçekten 

atıkların doğru şekilde geri dönüştürül-
mesini sağlamak üzere yatırım yapan, 
ürettiği geri dönüştürülmüş ham mad-
deler ile ülke için bir katma değer ya-
ratan işletmelerle diğerlerini ayırmamız 
gerekiyor. 

Dolayısıyla atık kotasının aşağı çekilme-
sini yeterli bulmuyoruz. Mutlak suretle 
atık ithalatçı belgesi başvuru aşama-
sında; atıkların işlenmesi için gerekli 
otomatik ayrıştırma sistemleri, kırma/
yıkama üniteleri, arıtma tesisi gibi teknik 
altyapılar kriter olarak ortaya konulmalı, 
tesislerden çıkan bakaya atıkların yöne-
timine ilişkin de bir yönetim planı su-
nulması zorunlu hale getirilmelidir. Yani 
özetle atık ithalat işlemleri, genel izinden 
ziyade, geri dönüşüm tesislerinin teknik 
altyapısına göre tanımlanan özel izinler 
şekline getirilmeli, verilecek bu özel izin-
ler de ilgili makamlar tarafından en son 
noktasına kadar denetlenmelidir. ■

DİREKT OLARAK 
YERLEŞİM BİRİMLERİNE, 

EVLERE GİREN VE BU 
NOKTALARDA ATIK 

HALİNE GELEN İÇECEK 
AMBALAJLARI İÇİN 

DEPOZİTO UYGULAMASI 
EN DOĞRU GERİ 

DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ.
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazır-
lanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı 

Hakkında Yönetmelik” 22 Ağustos 2020 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik 
ile ilgili açıklamalar yapan Kırçıl Hukuk 
Bürosu Kurucusu Av. Burcu Kırçıl, kul-
lanılmış cep telefonları ve tabletlerin 
yenilenerek sertifikalandırılması ve am-
balajlanması sonrasında “yenilenmiş 
ürün” olarak garanti belgesi ile satışa 
sunulmasına ilişkin usul ve esasların be-
lirlendiğini söyledi.

Av. Burcu Kırçıl, yönetmelik kapsamın-
daki kullanılmış ürünlerin, yenileme 
merkezleri tarafından Bakanlığın veya 
Türk Standartları Enstitüsünün belir-
lediği standartlara uygun şekilde ye-
nilenebileceğini; yenilenen kullanılmış 
malların, sertifikalandırılıp ambalajlan-
dıktan sonra “yenilenmiş ürün” olarak 
yeniden satışa sunulabileceğini söyledi.

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA 
KILAVUZU OLACAK

Cep telefonlarının yenilenebilmesi için 
en az bir yıl süreyle kullanılmış olması 
ve veri trafiğinin bulunması şartı arana-
cağını açıklayan Av. Burcu Kırçıl, “Satışa 
çıkarılmış yenilenmiş ürünün ambala-
jında, etiketinde, reklam ve ilanlarında 
tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği 
bir şekilde, ‘Yenilenmiş Ürün’ ibaresine 
ve yenileme merkezinin bilgisine yer 
verilmesi zorunlu olacak. Bu sayede tü-
keticilerin yeni ürün ile yenilenmiş ürün 
arasında kolaylıkla ayrım yapabilmesi 
sağlanacak. Yenileme işlemi yapılırken 

yenilenen tüm parçaların üretici ya da 
üreticinin yetki verdiği ithalatçıya ait 
onaylı parçalar olması halinde, ‘Üretici 
Onaylı Parçalar Kullanılarak Yenilenmiş 
Ürün’ ibaresine yer verilerek tüketici bu 
konuda aydınlatılacak.” diye konuştu. 

Av. Burcu Kırçıl ayrıca yönetmelik kap-
samında yenilenmiş ürüne ait Türkçe 
tanıtma ve kullanma kılavuzunun da 
satışa sunulmuş ürüne ait ambalaja 
dahil edilmesinin zorunlu tutulduğunu 
vurguladı.

YÖNETMELİK KAPSAMINDA NELER 
VAR?

Yenilenmiş ürün ‘Yenilenmiş Ürün 
Garantisi’ ile satışa sunulacak. Bu 
garanti; yenilenmiş ürünle ilgili de-
ğişim, onarım, bakım, bedel iadesi, 
bedel indirimi vb. taahhütleri de 
içeriyor.

Yenilenmiş ürünün garanti süresi, 
yenilenmiş ürünün tüketiciye 
teslim tarihinden itibaren en az bir 
yıl olacak. Yenilenmiş olan ürünün 
garantisinden ve garanti süresince 
verilecek bakım, onarım ve montaj 
gibi satış sonrası hizmetlerden 
hem yetkili satıcı hem de yenileme 
merkezi birlikte sorumlu tutuluyor.

Yenileme merkezlerinin kuruluş, 
başvuru ve izinleri ile yenileme 
yetki belgesi verilmesinde aranan 
şartlar da yönetmelik kapsamında 
ele alınıyor. Buna göre, yenileme 
merkezlerinin Ticaret Bakanlığı 
tarafından onaylı ‘Yenileme Yetki 
Belgesi’ alması zorunlu tutuluyor. 

Yenileme yetki belgesinin alına-
bilmesi için "Bakanlıkça veya TSE 
tarafından belirlenen düzenleme 
veya standartlara uygun hizmet 
yeri yeterlilik belgesine sahip 
olma" şartı bulunuyor.  

İKİNCİ EL ÜRÜN SATIŞINA YÖNELİK 
İLK DÜZENLEME

Yönetmelik kapsamında, yetkili satıcılar, 
yetkili alıcılar ve yenileme merkezleri 
için yenileme süreçlerinin yürütülmesi 
ve malların yeniden satışa sunulması 
bakımından detaylı yükümlülükler ge-
tirildiğini ifade eden Av. Burcu Kırçıl, 
yapılan düzenleme ile kullanım ömrü 
henüz dolmayan teknolojik ürünlerin 
tekrar ekonomiye kazandırılmasının, bu 
sayede kaynakların ve çevrenin korun-
masının amaçlandığını söyledi.

Söz konusu yönetmeliğin, ikinci el tü-
ketici ürünlerinin yeniden satışı ile ilgili 
ilk düzenleme olduğunu vurgulayan Av. 
Burcu Kırçıl, “İlgili yönetmelik, yenileme 
merkezlerinin açılması ile yepyeni bir 
istihdam yaratmasının yanı sıra tüketi-
cilerin de daha düşük bedellerle, güve-
nilir ve garantili ikinci el cihaz almaları-
na imkan sağlaması nedeni ile de önem 
taşıyor.” dedi. ■

KUllanılMış cep teleFonU ve 
tabletler iÇin yeni dÜzenleme 

“Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi.  İkinci el tüketici ürünlerinin yeniden satışı ile ilgili ilk düzenlemeyi içeren 
yönetmelik, tüketicilerin daha düşük bedellerle, güvenilir ve garantili ikinci el cihaz 
almalarına imkan sağlayacak.  

Y A S A  Y Ö N E T M E L i K  / 
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/ G E R i  D Ö N Ü S Ü M  K A H R A M A N I  

Moda tasarımcısı iki kardeş, tamamen çevreci ürünler tasarlıyor. Ortaya koydukları 
tüm kıyafetler sıra dışı. En dikkat çeken ürünleri ise toprağa dönüşebilen kumaştan 
yaptıkları elbiseler. Kumaş toprağa karışırken nano teknoloji sayesinde ipliğe konan 
tohumlar doğada yeniden hayat buluyor.

kIYAFETLER

Agaca
Dönüsen 

Dergimizin bu sayısında Geri Dönüşüm Kahramanı bu iki 
kardeşe yer verdik. İşte Ezra ve Tuba Çetin kardeşlerin so-

rularımıza verdikleri cevaplar…

Sıfır atık, geri dönüşüm konularına ilginiz ne zaman ve nasıl 
başladı?

Ezra: Sıfır atık ve sürdürülebilirlik, artık yaşam döngümüzün 
daha sağlıklı hale gelmesi için en önemli dinamiktir. İnsanların 
potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve yaşam kalitelerini eş-
zamanlı olarak dünyanın yaşam destek sistemini koruyan ve 
geliştiren yollarla geliştirmelerini sağlayan önemli bir süreç. 
Bu nedenle biz 2006’da daha bebek bir marka olduğumuz 
günlerde bu kararı aldık ve çalışmalarımıza başladık. Hazır 

giyimin en çok kullandığı ve umarsızca dünyayı kirlettiği 
polyester ürünleri reddettik. “Better Cotton” Sürdürülebilir 
Pamuk ve teknolojinin sınırsız imkanlarından yararlanmaya 
başladık. Bir çok ar-ge çalışmasının  hem fikir hem de gelişme 
aşamasının parçası olduk. 

Bugüne kadar bu hassasiyetiniz doğrultusunda neler  
yaptınız?

Tuba: Çevreye saygı duymaya ve ona karşı olmak yerine do-
ğayla çalışmaya inanıyoruz. Çevreyi zenginleştirmek ve ge-
lecek için korumak umuduyla uzun süredir birçok sürdürüle-
bilir malzeme ile çalışıyoruz. Çünkü sürekli yeni teknolojiler 
üzerinde çalışıyoruz; ama bu, plastiğin geri dönüştürülmesi 
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olarak düşünülmesin. Biz 2 sezon plastikten geri dönüştürü-
len kumaşları kullandık; fakat fark ettik ki biz bir döngüye ve 
hala plastik üretimine “evet” diyoruz. 4 yıl önce durduk, "top-
rakta çözülen daha da fazlası olmalı" diyerek yenebilir gıdaya 
dönüşen bir kumaş hayal etmeye başladık. 2 yıl geçti üreteli, 
başardık.... 

Ezra: Bu projemizi şöyle özetleyebiliriz; giydiğiniz kıyafeti 
atmak yerine evdeki saksınıza, bahçenize, sokağın karşısın-
daki 1 avuç toprağa gömün. 3 ay sonra toprakla temas eden 
kumaş doğada çözülerek yok olacak. Nano teknoloji saye-
sinde ipliğe konan tohumlar doğaya kazandırılıyor. Projemi-
zin ilk tohumu zeytin. Zeytin dalı en önemli başlangıçları ve 
barışı temsil ettiği için tercih ettik. 

Bunun yanında marka olarak çok hassasız, vegan kumaşlar 
kullanıyoruz. Asla kürk kullanmayız. Zaten kürk tüketimini 
anlamamız söz konusu değil. Bir canlıyı öldürüp üzerine 
giymek mantıksız bize göre.  

Şimdiye kadar neleri değiştirebildiniz?

Ezra: Ben WWF Mütevelli heyetindeyim. Her mail geldiğinde 
her veride daha da sınırları zorlamaya çalışıyoruz. Düşünse-
nize 30 yıl sonrası için o kadar sorumsuzca yaşıyoruz ki ge-
leceği, çözümü olmayan bir yokluğa doğru ilerliyoruz. Gele-
ceği kirletmeyi bırakmalıyız. Biz sadece başlangıçtayız ama 
projelerimiz güçlü. Biz inanıyoruz, bize inanlar ile çalışıyoruz. 

Tuba: Değişimlere hızla uyum sağlayan, geleceği önemseyen 
kadınlara hitap ediyoruz. Cesur ve değişimden çekinmeyen 
bir kadın bu nedenle lider vasıfları taşıyor. Tüketicimizi göz 
önünde bulundurarak projelerimizi yönetiyoruz. Dünyada 
her yıl 300.000 ton üzerinde dönüşümsüz çöp olarak atılmış 
kıyafet bulunuyor. Zamanla doğayı mahvetmenin ötesinde 
kendimizi yok edeceğimiz bir duruma geçiyoruz. Bireysel gi-
rişimler maalesef ki yetersiz. Toplu olarak sektörün değişim 
kararı alması lazım. Ciddi ekonomik bir değişim bu... 

İnsanların geri dönüşüm hususunda eğitim ve bilinç sevi-
yesi hakkında neler dersiniz?

Ezra: Ülke olarak çok bilinçsiz davranıyoruz. Hala çöp atık-
larını ayrıştıramıyoruz. Bırakın sanayi bu konuda duyarlı 
olsun. Tüketici olarak elbette hızlı moda anlayışına ekono-
mik nedenler ile daha çok yönelen bir toplumuz. Bu da şu 
demek: İnanılmaz polyester ürün tüketiyoruz. 

Tuba: Konuya şöyle bakın: Polyester bir kıyafetinizi çama-
şır makinasında yıkadığınız zaman bir miktarı atık su ile 
denizlere akıyor. Orada küçük canlılar bu polyesteri yiyor. 
Balıklar onları, biz de balıkları. Bunu bilseniz alır mıydınız? 
Biz açık deniz olmadıkça balığı yemiyoruz. Kanser ibaresi-
nin artık sadece sigara kutularına değil, polyester ürünle-
rin üzerine ve kimyasal yıkama yapılan her ürünün üzerine 
konması lazım. 

/ G E R i  D Ö N Ü S Ü M  K A H R A M A N I  

TÜKETİCİ OLARAK 
ELBETTE HIZLI MODA 

ANLAYIŞINA EKONOMİK 
NEDENLER İLE DAHA 

ÇOK YÖNELEN BİR 
TOPLUMUZ. BU DA ŞU 
DEMEK: İNANILMAZ 
POLYESTER ÜRÜN 

TÜKETİYORUZ. 
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Tekstil sektörü yaptıklarınızı izliyor mu? Destek var mı? 

Ezra: Destek, bu konuda bilinçli olan şirketler tarafından geliyor. 
Biz de tüm yenilikleri takip ediyoruz ve takip eden şirketlerle 
çalışıyoruz. En son New York’ta ileri teknoloji bir kumaş şirketi 
ile gizlilik anlaşmalarımızı yaptık. Türkiye’de bu konuda ger-
çekten en iyi yatırımı yapmış olan ve vegan tek marka İpeker 
ile çalışıyoruz. Bu misyon sahibi şirketler, sizi destekler proje-
lerinize değer verir. Orta Anadolu Denim Grubu da bu konuda 
global pazarda yaptığı ar-ge ve araştırmalar ile çok değerli.

Tuba: Çok ciddi yatırımlardan bahsediyoruz. Bu yatırımlar için 
sadece para yetersiz, ekibiniz çok sağlam olmalı. Ne istedi-
ğinizi ve gideceğiniz yolu çok iyi bilmelisiniz. "Hadi x şirketi 
yapmış biz de bu kumaşı yapalım" diyen şirketler ile değil, viz-
yonlu ve ilerici markalar ile çalışıyoruz. Çünkü "x şirketin yaptı-
ğı işi yapalım" durumu dünyada bitti. Bir çok sunuma giriyoruz 
ve x şirketi ürünü yıllar önce üretmiş ve yeni ürüne geçmiş. An-
tibakteriyel kumaşlar üzerine çok havalı bir sunuma girmiştik. 
Biz kumaşı 6 yıldır kullanıyoruz; ama firma bize gelecek sezon 
için ilk kez piyasaya çıkan bir ürün olarak sundu. 

Ürettiğiniz, tasarladığınız en sıra dışı kıyafetler hangileri?

Ezra: Giyilebilir teknolojiler ile ürettiğimiz tüm ürünler sıra dışı. 
Çünkü teknolojinin desteği ile vegan, doğada çözülebilen, an-
tifungal, antivirüs kumaşlar ile birleştirmek bizim için sıra dı-
şından öte heyecan verici. Biz virüsten önce 2014 yılında bunu 
anlatmaya başladık. Önce herkes ‘Niye antivirüs kumaşlara 
gerek olsun?’ diye sordu. İkna süreci çok zordu. Şimdi herkes 
‘Nasıl yapacağız?’ diyor. 

Tuba: Üzülerek ve "keşke olmasaydı ama olacak demiştik" di-
yerek antivirüs koleksiyonumuzu hazırladık. İki başlık altında 
toparladık. Seyahat kitleri ve günlük hazır giyim. Nefes ala-
bilen, antibakteriyel, antivirüs, antifungal ve teknoloji ile zen-
ginleştirilmiş ürünler. Artık sağlık ve hıza hitap eden ürünler 
tasarlamalısınız. 

Geri dönüştürülmüş kıyafetlere ilgi var mı?

Ezra: H&M ile ciddi bir farkındalık oluştu. Fakat tüketici öyle 
hızlı ve ucuz ürün tüketmeye alıştı ki bir adet geri dönüştürül-
müş ürün yerine 3 polyester ürün alabiliyor. 

Tuba: Her şeyi Covid-19 öncesi ve sonrası olarak değerlendi-
receğiz artık. Hala pandemiye rağmen hızla unutup sokaklara 
koştuk, bu nedenle tüm dünyayı zor bir süreç bekliyor. Pande-
mide okuduk biraz, daha bilinçlendik. Bu kış daha da bilinçle-
neceğiz. Çok acı ama verimli kullanılması gereken bir süreç bu. 
Markalar da daha az ama daha dünyaya katkı sağlayan ürün-
ler üreterek dönüşüme katkıda bulunacak. Zenginliğin bilgi, 
değer katma olduğunu fark ettik. Tüketim alışkanlıkları keskin 
bir şekilde değişecek. ■

G E R i  D Ö N Ü S Ü M  K A H R A M A N I  / 
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kâğıt Fiyatları tekrar eski 
seViyelerine döndÜ

Pandemi esnasında arz ve talepte meydana gelen değişiklikler, geri kazanılabilir 
hurda kâğıt sektöründeki fiyatların inişli çıkışlı bir seyir izlemesine neden oldu.

Kuzey Amerika oluklu mukavva 
(OCC) fiyatları, mayıs ayı başlarında 

neredeyse üç yılın en yüksek seviyele-
rine ulaştı. Mayıs ayının ilk haftasında 
düşüşe geçen fiyatlar, haziran ayında 
da düşmeye devam etti. Bu arada, çoğu 
bölgede yurt içi fiyatlarının oldukça al-
tında kalmasına rağmen, haziran başla-
rında ihraç OCC fiyatları beklenmedik 
bir şekilde artmaya başladı. 

ABD'nin aynı bölgelerinde,  fiyatlar dip 
yapmadan önce fabrikalar OCC için 
ton başına 220 ABD dolarından fazla 
ödüyordu. Konuyla ilgili yorum yapan 
Chicago’lu bir broker, "Piyasaları, geç-
tiğimiz haftalardaki kadar hiç çılgın 
görmemiştim." dedi. Fabrikaların üre-
timi yavaşlatacaklarına dair açıklama 
yapmalarıyla birlikte OCC talebi önemli 
ölçüde düştü.

Haziran ayı başlarında denizaşırı müşte-
riler, yurt içi fiyatların düştüğünü gördü 
ve tekliflerini düşürmeye başladı. Ancak 
bu durum fazla uzun sürmedi. 

Chicago'da sektörle ilgili faaliyet göste-
ren ancak ismini açıklamayan broker şu 
bilgileri paylaştı: “Haziran ayı ortalarına 
doğru ihracat fiyatları istikrar kazan-
maya ve ardından hızla toparlanmaya 
başladı. OCC siparişleri bir haftada ton 
başına 25 ABD dolarından fazla arttı.”

İhracatçılar, söz konusu dalgalanma ne-
deniyle doğu ve batı sahil limanlarına 
teslim edilen malların fiyatlarının ton 
başına 150 ABD dolarına çıktığını ve fi-
yatların artmaya devam ettiğini söyledi. 
Söz konusu teslimatları America Chung 
Nam ve Winfibre gibi büyük Çin fabrika 
grupları başlattı.

AVRUPA’NIN KARŞISINDAKİ ZORLUKLAR

Çin’e ait veriler ilk çeyrekte toplam 
1.367.000 ton atık kâğıt ithal edildiğini 
göstermekte. Bu miktar, 2019'un aynı 
çeyreği için ithal edilen toplam hurda 
kağıdın yalnızca yarısına karşılık gel-
mekte. Ancak 2020 yılı için yaklaşık 
6 milyon tonluk ithalat beklentileriyle 
daha uyumlu. İhracatçılar çok farklı şe-
kilde fiyatlandırma yapmakta. Rakam-
lar, Avrupa'nın Çin'e toplam ihracatının 
%92 oranında düştüğünü, Japonya ve 
ABD'nin ihracatının da %30'a yakın düş-
tüğünü göstermekte. 

Avrupa'da, OCC fiyatları benzer inişli çı-
kışlı ve çok sık değişen bir durumu yan-
sıtıyor. Yılın başlarındaki yaklaşık tavan 
fiyatların yarısı olan seviyeye geri gelmiş 
durumda. Nisan ve mayıs aylarında tüm 
kalitedeki kâğıtlara yönelik büyük fiyat 
artışının ardından pazar aniden tersine 
döndü. OCC fiyatı ton başına yaklaşık 
90 ABD doları düşerken, diğer  kâ-

K A G I T
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ğıtlarda ton başına yaklaşık 75 ABD 
doları düşüş yaşandı. Fabrikalar, nihai 
ürünlerini satmak için büyük çaba sarf 
ediyor. Bu nedenle hem Avrupa hem de 
Asya'daki pek çok fabrika, üretime ara 
veriyor ve beklemeye geçiyor. Taleple-
rin azalmasıyla birlikte fiyatların daha 
da düşmesi bekleniyor. 

ENDONEZYA’NIN KONTAMİNASYON 
PLANI

Hindistan’da fabrikalar, insanları işlerine 
geri döndürmenin zor olması nedeniy-
le yeniden faaliyete geçmekte zorluk 
yaşıyorlar. İşin iyi tarafı, iki ay boyunca 
Hindistan limanlarında rıhtımda duran 
konteynerlerin çoğu toplandı. Hindis-
tan'da talep düşük seyrediyor ve Viet-
nam halen makul miktarda alım yapan 
tek ülke konumunda. 

Ayrıca ABD Hurda Geri Dönüşüm En-
düstrileri Enstitüsü (ISRI), Endonezya 
hükümetinin hurda kâğıt ithalatında 
%2'lik kontaminasyon limiti getirme 
planı olduğuna dair haberler paylaştı. 
Bu haber; üreticiler, geri dönüşüm fa-
aliyeti yapanlar ve geri dönüştürülmüş 
içerikli ürün alım satımı yapanlar için 
büyük bir kazanım. ISRI'nin başkan 
yardımcısı Adina Renee Adler'e göre 
bu politika, Endonezya'da kâğıt imalat 
sektörüne ve çevre dostu üretim girdi-

lerine dayanan diğer sektörlerin, spesi-
fikasyon sertifikalı emtiaya yönelik ihti-
yaçlarını karşılama olanağı sağlayacak. 
Birçok emtia sınıfı yurtiçinde mevcut 
değil ve üreticiler mal üretmek için 
küresel arza güvenmek zorunda. Bu, 
hurda malların imalat tedarik zincirin-
deki temel değerini teyit ediyor ayrıca 
Çin'de ve başka yerlerde bu malları katı 
atıklarla aynı şekilde işleme sokma yak-
laşımını ortadan kaldırıyor.

ABD YURTİÇİ PİYASALARI

ABD'deki ihracat talebi, yerel fabrika 
ürünlerinin fiyatlarında düşüşü engel-
lemeye yetmedi. Ticaret yapanların bir 
kısmı, fiyatların hızla 2019'un ikinci yarı-
sında yaşanan ton başına 45 ABD doları 
seviyesine düşebileceğini öne sürse 
de, özellikle toplanan OCC miktarının 
pandemi sırasında yarı yarıya azalma-
sıyla birlikte, ticaret yapanların büyük 
çoğunluğu, piyasaların bu kadar düşük 
seviyeye inmesinin pek fazla ihtimal 
dahilinde olmadığını düşünüyor. Ağır-
lıklı olarak işlenmemiş kâğıt, hamurdan 
yapılan daha yüksek kaliteli tüketici 
kağıdı/ıslak mendil gibi ürünler ve daha 
fazla geri kazanılmış elyaf kullanma eği-
limi, ev dışında kullanılan ürünlere olan 
ihtiyacın yerini alıyor. ■

A N A L i Z  / 
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VirÜs  
Plastik kullanımını artırdı

Tek kullanımlık ürünler pandemi süresince kendini gösterdi ve kullanımı arttı. 
Ancak geri dönüşüm sektörü bu süreçten zararlı çıkabilir.

İster birincil formda, ister geri dönü-
şüm isterse de hurda olsun tüm plastik 

sektörü, dünya genelinde Covid-19'dan 
çok ciddi şekilde etkilendi. Bazı ülkeler 
virüsün kontrolünde başarılı olurken, 
bazıları hala pandemiyle başa çıkmak 
için mücadele ediyor. Bir kısım ülke-
ler de, salgında ikinci dalgayla ve yeni 
salgınlarla karşı karşıya. Ekonomisini 
tekrar rayına oturtan ilk ülke Çin olur-
ken, Avrupa'daki ülkeler duruma adapte 
olmaya çalışıyor ve birçoğu yakın gele-
cekte 'yeni normal' koşullara dönmeyi 
umuyor. Öte yandan ABD, Rusya, Hin-
distan ve Latin Amerika'daki ülkeler de 
dahil olmak üzere pek çok ülke müca-
deleye devam ediyor.

Covid-19, bu süreçte plastiğin binlerce 
hayat kurtardığını ve plastik olmadan 
yaşayamayacağımızı gösterdi. Bu kriz, 
tek kullanımlık plastik hakkındaki gö-
rüşlerimizi tekrar gözden geçirmemiz 
konusunda bizi zorladı. Plastik olmak-
sızın bu kadar hayati öneme sahip ko-
ruyucu ekipmanları nasıl üretebilirdik? 
Dünyada her gün yaklaşık 40 milyon 
maske, 6 milyon eldiven ve yaklaşık 3 
milyon önlük ve galoş üretiliyor. Sadece 
Çin, bu yıl itibariyle 10 milyar maske 
üretimini gerçekleştirerek talep eden 
ülkelere gönderecek. Maske takılması-
nın tavsiye edildiği veya zorunlu olduğu 
bölgelerdeki popülasyon, dünya nüfu-

sunun %88'ini oluşturmakta. Halen 75 
ülkede halka açık alanlarda maske takıl-
ması zorunlu.

TEK KULLANIMLIK PLASTİK SEKTÖRÜ 
ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Plastik sektörü için bir nevi teşvik ma-
hiyetinde olan yukarıda ifade etmeye 
çalıştığımız durum beraberinde bazı 
zorluk ve engelleri de getirdi. Doğal 
Hayatı Koruma Vakfı, üretilen maskele-
rin sadece yüzde birinin doğru olmayan 
şekilde atılması durumunda, her ay on 
milyon kadar maskenin çevre kirliliğine 
yol açacağını belirtti. Bu gerçekleşir-
se, sadece bir yıl içinde, yarım milyon 
ton ilave plastik atık üretmiş olacağız. 
Bu da başa çıkılması, çözülmesi zor bir 
sorun ve de geri dönüşüm yapılması 
zor bir miktar. Atık toplayıcılar, özellik-
le gelişmekte olan ülkelerde bu atıkları 
toplama konusunda isteksiz. Sektör, 
söz konusu ilave tıbbi atık sorununa ne 
kadar çabuk çözüm bulursa, dünya o 
kadar iyi bir yer olacak.

Avrupa'da plastik hurda geri dönüşü-
mü bu salgın sırasında büyük bir darbe 
aldı. Düşük endüstriyel faaliyet ve tasnif 
kapasitesinin azalması nedeniyle, topla-
nan plastik hurda miktarı azalırken, geri 
dönüşüm oranı da plastik sektöründeki 
geri dönüşüm malzeme talebinin düşük 
olması nedeniyle azalma kaydetti. Geri 

Nisan ve Mayıs 
aylarında, Polietilen 

ve Polipropilen birincil 
plastik fiyatları ton 

başına  

200  
avrodan fazla düşüş 

gösterdi.  
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dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren-
ler, geri dönüşüm malzeme stoklarına 
belirli bir süre dokunmadan muhafa-
za ederken, desteklenmeyen fiyatlar 
sektörde faaliyet gösterenleri kapasite 
azaltımına gitmeye zorladı. Nisan ve 
mayıs aylarında, Polietilen ve Polipro-
pilen birincil plastik fiyatları ton başına 
200 avrodan fazla düşüş gösterdi. Fi-
yatların cazip olması nedeniyle pek çok 
geri dönüşümcü ve nihai kullanıcı, geri 
dönüşüm parçacık ve granüllerden bi-
rincil plastik malzemelere geçiş yaptı.

GERİ DÖNÜŞÜM GÜNDEMDEN  
DÜŞMEYE BAŞLADI

Plastiklerin hurda geri dönüşümü, yeni-
den kullanımı ve yeni ambalajlarda geri 
dönüşüm plastiklerin daha fazla kulla-
nılması, bu yılın başında tüm geri dönü-
şüm faaliyeti yapanlar ve üreticiler için 
ana gündem maddeleri haline gelmişti. 
Ancak pandemi nedeniyle ortaya çıkan 
ve bugüne kadar bir benzeri ile karşıla-
şılmayan durum, maliyet optimizasyonu 
kapsamında belirtilen bu tür konuların 
gündemden düşmeye başlamasına 
neden oldu. Birincil plastikler için düşük 
fiyatlar ve geri dönüşüm plastikler için 
daha yüksek maliyetler, plastik sektö-
rünü döngüsel ekonomi modelinden 
saptırabilir.

Haziran ayında, istikrara kavuşan ham 
petrol fiyatları nedeniyle Avrupa'da bi-
rincil plastik fiyatları yeniden yükselme-
ye başladı ve plastik hurda fiyatlarının 
da güçlenmesi ile birlikte geri dönüşüm 
sektörü de bir miktar nefes aldı. Ay bo-
yunca birincil plastik fiyatları ton başına 
50-60 avro artarken, düşük yoğunluklu 
polietilen ve polipropilen hurda balyala-
rı ton başına 20-30 avro artış kaydetti.

YEŞİL LİSTE ŞÜPHESİ

Plastik hurda sektörü, plastik atıkların 
nakliyesi için yeni Basel Sözleşmesi’nin 
yürürlüğe gireceği ocak ayından iti-

baren farklı bir zorluk ve engelle karşı 
karşıya kalacak. Bu değişiklik kapsa-
mında, hangi malzemenin Ek IX kap-
samında yeşil listeli atık olarak değer-
lendirileceği ve tehlikeli atıklarla ilgili 
Ek II kapsamına hangi malzemelerin 
gireceği çok net değil. Yeni düzenleme-
lere göre, kontamine olmadığı ve kirden 
arındığı varsayılan ve de geri dönüşü-
me gönderilecek atık, yeşil kabul edile-
cek. Ancak söz konusu kirden arınmış 
kavramı henüz tanımlanmış değil. Her 
ülke, hangi malzemenin temiz olduğu 
ve yeşil listeli atık kapsamına girdiği ve 
neyin kirlenmiş olduğu ve bu nedenle 
yasak olduğu konusunda kendi kararını 
vermek zorunda olacak. Açıklığa kavuş-
turulmamış olan bu kural, plastik atık 
ticaretine birçok kısıtlama getirecek ve 
bu durum dünya genelinde geri dönü-
şüm oranlarını olumsuz anlamda etki-
leyebilecek ve ciddi şekilde bir darbe 
vurabilecek. ■
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tekstil geri dönÜşÜmÜ  
kritik saFhada

Pandemi süresince, kullanılmış giysi talebinin dünya genelinde düşük seviyede 
olması ve toplanan kullanılmış giysi miktarının kısıtlı olması Tekstil Sektöründeki 
canlanmanın önünde bir engel olarak durmakta.

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu ta-
rafından 23 Haziran’da düzenlenen 

e-forumda, Tekstil Departmanı Başkanı 
Martin Böschen, tekstil geri dönüşüm 
sektörünün kritik bir safhaya girdiğini, 
en iyimser senaryolarda bile sektörün 
normale dönmesi için 18 ila 24 aylık bir 
süreye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Avrupa’da bir kısım işletmeler ve ticari ku-
ruluşlar, karantina ve yasaklar döneminde 
büyük ölçüde kapalı kaldı ve ihracat bir 
yana, atık toplama faaliyetleri bile şu an 
için tekrar başlamış değil. Geri dönüşüm 
için atık toplayan işletmeler ve ticari ku-
ruluşların büyük bir bölümünün topladığı 
atık, normalde toplanan oranlardan halen 
daha çok düşük (toplanan miktar beklen-
tilerin yüzde 30 ila 50’sini ancak karşıla-
makta). Belediyeler, yardım kuruluşları ve 
perakende satıcılar gibi daha fazla sayıda 
kullanılmış giysi tedarikçisi tekrar hizmet 
vermeye başladığında, geri dönüşüm 
toplama hizmetlerine yönelik talepte bir 
artış yaşanması beklenmekte. Karantina 
ve yasaklar süresince giysi kutularının 
kullanılmaya ve hizmet vermeye devam 
ettiği yerlerde söz konusu tesislerin kul-
lanımının kayda değer şekilde artması bu 
iddianın en bariz kanıtı. 

İngiltere’de, geri dönüşüm malzeme 
toplama oranlarının yılın bu zamanında 
normalde beklenenden yaklaşık yüzde 

40 oranında daha fazla olduğu bildirildi. 
Kuzey Batı Avrupa’nın diğer bölgelerin-
de işletmeler, eşya yığınlarını folyo ile 
sarmayı tercih ediyor veya atık olarak 
bertaraf etme yoluna gidiyor. Ayrıca 
Sağlık Kurtarma Eylem Planı-Wellness 
Recovery Action Plan (WRAP) tarafın-
dan yapılan müşteri iç görü anketinde, 
her beş İngiliz vatandaşından ikisinin 
karantina ve yasaklar döneminde kullan-
madıkları eşyaları attıklarını ve evlerinde 
bu anlamda genel bir temizlik yaptıklarını 
ortaya koydu. Yapılan anket, bu kişilerin 
beşte birlik bölümünün yirmiden fazla 
giyim eşyasını kullanmadığı halde evde 
tuttuğunu, beşte ikisinin artık kullanmak 
istemedikleri en az dört çift ayakkabı bul-
duklarını göstermiştir. Anket sonuçları, 
67 milyon giyim eşyası dahil olmak üzere, 
184 milyon tekstil eşyasının evlerde bir 
kenara konduğunu ve bu eşyaların yakla-
şık %57’sinin halen evlerde kullanılmadan 
atılmayı beklediğini göstermiştir. Ankete 
cevap verenlerin üçte ikisi, söz konusu 
eşyaları yardım kurumlarına bağışlamayı 
istediklerini ifade etmiştir.

İHRACATTA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Ancak bu noktada büyük bir sorun kar-
şımıza çıkmakta. Kullanılmış giysi ihracat 
pazarlarındaki durgunluk devam etmek-
te. İkinci el giyim eşyası satan dükkânlar, 
alışveriş merkezleri ve pazarlar, dünya 

T E K S T İ L
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genelinde birçok piyasada kapanmakta 
ve bu durum konteynerlerin limanlarda 
transitte takılıp kalmasına ve yığılmasına 
yol açmakta. Siparişlerin bir hayli yavaş-
ladığı görülürken, piyasalar genellikle 
normal kapasitelerinin çok altında faali-
yetlerine devam etmekte. Atık toplayan-
lar ile tasnif eden ülkeler arasında mal 
hareketi, Batı Avrupa’da normale yakın 
seyretmekte. Ancak bu ülkeler arasında 
ticaretin nispeten düşük miktarda devam 
etmesi, nihai olarak dünyanın herhangi 
başka bir yerinde bulunan ana ticaret 
pazarlarına satılmalarına gerek kalma-
dan önce malların, bir yerden başka bir 
yere yer değiştirmesinden öte bir durum 
olarak karşımıza çıkmakta. Ancak söz 
konusu ana ticaret pazarları halen durgun 
faaliyet göstermeye devam ediyor. 

KENYA’YI TEKRAR  
DEĞERLENDİRELİM Mİ?

Pazarları mümkün olan en kısa sürede 
harekete geçirmek için öncelikli olarak 
yapılması gereken nedir? Örneğin, Covid-
19 virüsünün kullanılmış giysi ile taşınabi-
leceğine dair endişe ve korkunun hakim 
olduğu bir ortamda, kullanılmış giysi it-
halatına geçici süreli bir yasak koyulduk-
tan sonra Kenya piyasayı açmış olsaydı, 
bu durum kayda değer ve önemli bir 
ilerleme ve artış sağlardı. Bu ihtimale yö-
nelik ufak da olsa bir umut ışığı var. Umut 
yaratan ise Kenya Ticaret Bakanlığının 
hazırladığı bir rapor. Bu rapora göre, Ba-
kanlık ticaretin güvenli bir şekilde devam 
etmesini sağlayacak yönergeleri ve pro-
tokolleri nasıl oluşturabileceklerine dair 
bir plan üzerinde çalışmakta. Uluslara-
rası ticaretin kilit taraflarının, seçenek-
leri araştırmak ve ülkelerindeki ticaretin 
önünü açmalarına yardımcı olmak için 
Kenya Hükümeti ile görüşme konusunda 
çok istekli olduklarını da biliyoruz. ■

A N A L i Z  / 
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D E M İ R  D I Ş I  M E T A L

yÜKselişe GeÇen eKonoMiler,  
korkuları Ve endişeleri 
haFiFletiyor

Demir dışı hurda ticareti yapanlar, işletmeler salgınla baş etmeye çalışırken kısa 
vadeli sözleşmelere odaklanıyor.

Dünya genelinde metal piyasaları, son 
aylarda korona salgınının sonuçların-

dan ciddi anlamda etkilendi. Avrupa'da 
miktarlar, geçen yılın aynı dönemine göre 
%30-50 daha düşük seviyelerde kalmaya 
devam ederken, önemli bölgesel farklılık-
lar gözlemlenebilmekte. İspanya ve Fran-
sa'da ticaret yapan birçok kişinin mayıs 
ve haziran aylarında daha düşük ticari 
faaliyet bildirmesine rağmen, AB'nin batı 
kesiminde işler genel olarak çok daha 
iyi bir seyir izlemekte. Çoğu Batı Avrupa 
şirketinin likiditesi, kriz aylarını dramatik 
sonuçlar olmadan atlatmak için yeterliy-
di. Çoğu AB ülkesinde, devlet tarafından 
sağlanan krediler ile az sayıda metal ti-
careti yapan şirketin desteklenmesi duru-
munda kalındı. Ancak, pek çok peraken-
deci, gelecekle ilgili endişeli. Çünkü çok 
azı yılın ikinci yarısında çok sınırlı da olsa 
iyileşme bekliyor.

ABD’YE BAKIŞ

ABD demir dışı hurda verileri, mart ayında 
bakır ve bakır hurda ihracatının 64.000 
tondan 53.327 tona düştüğünü göster-
mekte. Bu düşüşte Hindistan'a yapılan ih-
racatın azalmasının önemli bir etkisi oldu. 
Bu yıl, şu ana kadar, ABD bakır hurda ih-
racatı %21 düşüşle 242.000 tona geriledi. 
Nisan ayında en önemli düşüşler; Malezya 
(-%38), Çin (-%40) ve Kanada'da (-%20) 
oldu. Bu düşüşler; Güney Kore, Alman-
ya, Belçika ve Vietnam'daki artışların da 
üzerine çıktı. Alüminyum hurda ihracatı, 
Hindistan, Kanada ve Meksika ile ticaretin 
azalmasının ardından mart ayında ulaşı-
lan 163.000 ton değerinden, nisan ayında 
124.000 ton değerine geriledi. Bu sene, 

ocak ayından nisan ayına kadar hurda 
ihracatı %6,5 oranında düşüş kaydederek 
582.175 ton olarak gerçekleşti.

Hindistan, bu yıl %28'lere varan ihracat 
artışı ile ABD'nin en büyük ihracat pazarı 
haline gelirken, Malezya'ya yapılan ihra-
cat %89 oranında artış gösterdi. Ancak 
Çin (-%58), Hong Kong (-%23) ve Kana-
da'ya (-%24) yapılan ihracatta yaşanan 
düşüş nedeniyle, elde edilen kazanımlar-
dan daha fazlası kaybedildi.

Ekonomik iyileşmenin mümkün oldu-
ğunu düşünen Wall Street Journal şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Dünya gene-
linde ekonomik faaliyetler yeniden baş-
larken petrol ve bakır dahil olmak üzere 
ham madde fiyatları yükseliyor ve bu da 
birçok yatırımcıya göre küresel büyüme-
nin beklenenden daha hızlı geri döndü-
ğünün bir işareti. Endüstriyel metallerden 
bakır ve kalay, bu çeyrekte şu ana kadar 
%15'in üzerinde artış kaydederek bir yük-
seliş serisi yakaladı.”

ŞU ANKİ DURUM İÇ KARARTICI DEĞİL

Uluslararası bakır pazarındaki canlılık, 
Covid-19 salgınının felç edici etkisine 
rağmen, 20 Mayıs'ta 150'den fazla katı-
lımcının iştirak ettiği Hurda Geri Dönü-
şüm Endüstrileri Enstitüsü Konferansı'nın 
ana temasıydı. Sanal etkinliğin iki ana su-
nucusundan biri olan E.D & F. Man Capital 
Markets'tan Edward Meir, krizin ekonomi-
den çok, sağlıkla ilgili olduğunu ve yavaş 
büyüme için uygun bir ortam dikte etti-
ğini vurguladı. Edward Meir, çıkış yapma 
aşamasında olan bakır için daha kötü ola-
bilme ihtimalinin olduğunu da ifade etti. 

Meir’e göre insanlar, Çin'e farklı yollardan 
ulaşan bakır üzerinden hala para kaza-
nıyor (4.700 ABD doları bile kârlıdır). 
Meir; iyimser bir yaklaşım benimseyerek, 
H2 için dünya genelinde bir toparlanma 
tahmininde bulunuyor ve insanların biraz 
fazla karamsar olduğunu öne sürerek, 
kendisi  iyimser bir bakış açısına önderlik 
ediyor. Meir’e göre, Covid-19'a karşı bir aşı 
veya intermediyer ilaç bulunursa, insan-
ların hissettiği güven neticesinde, harca-
malar tekrar eski hacmine yükselecek ve 
pandemiye yönelik ilerleme kaydedildiği 
kabul görürse daha iyi bir hava ortaya 
çıkacaktır. 

Meir, Reuters'ın ticaret ile uğraşanlara yö-
nelik yaptığı bir anketi işaret ederek küre-
sel bakır fazlası ihtimaline dikkat çekti. Bu 
ankete göre, arzdaki düşüşten daha fazla 
talep düşüşü olması nedeniyle küresel bir 
bakır fazlası beklentisine sahip olunduğu 
ortaya çıktı. Tahmin edilen fazla 20.000 
ton ile 570.000 ton arasında. Ticaret ya-
panların tahmin ortalaması ise 350.000 
ton. İkinci ana konuşmacı, Montanwerke 
Brixlegg'den Uwe Schmidt, otomotiv 
endüstrisinde ve tedarik zincirinde bakır 
için daha düşük talep olmasına rağmen, 
altyapıdakilerin iyi iş çıkardığını ve bu 
nedenle mevcut ortamdan genel olarak 
şikayet edemeyeceklerini ifade etti. Sch-
midt, Çin'in agresif bir şekilde alım yap-
maya devam ettiğini; ancak hurda itha-
latına yönelik 1 Temmuz'da başlayan yeni 
ve daha sert kalite sınıflandırmalarının 
zor olacağını söyledi.

ÇİN’DEKİ DEĞİŞİM

Oturumun başlarında, Hurda Geri Dönü-
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şüm Endüstrileri Enstitüsü baş ekono-
misti Joe Pickard; salgının, ABD demir 
dışı geri dönüşüm endüstrisi, tedarikçileri 
ve ilgili işletmeler üzerindeki etkilerine ve 
sonuçlarına dikkat çekti. Hurda Geri Dö-
nüşüm Endüstrileri Enstitüsü tarafından 
John Dunham and Associates'e yaptırılan 
araştırmaya göre, salgının en büyük etkisi 
ve sonucu 28.762 iş kaybı olarak ortaya 
çıktı (9.244 sektörde doğrudan istihdam 
edilmiş olan çalışan). Son beş yılda ABD 
bakır hurda ihracat pazarlarında önemli 
bir değişiklik olduğunu ileri süren Pic-
kard'ın verdiği rakamlara göre 2015 yılın-
da, Çin'in ticaretteki payı %69'du. Çin'den 

sonra ticaretteki payı en fazla olan ülke 
Kanada'ydı ve payı %7' idi. 2020'nin ilk 
çeyreğine kadar Çin'in payı %8'e düştü. 
En büyük pazar 2020'de  ön plana bile 
çıkmayan %19 üretim  oranı ile Malezya 
oldu. Kanada’nın payı şu anda %12'lerde. 
Bu durumun kesinlikle Çin'in ithalat yasa-
ğına bir tepki olduğunu ve pazar toparla-
nırken Çin'in ihracat için ne derecede ana 
itici güç olacağını merak ettiğini ifade 
eden Pickard,  genel ihracat pazarının 
%15'ten fazla küçülmesine rağmen, diğer 
ülkelere kıyasla; Güney Kore, Hindistan, 
Tayvan, Almanya ve Belçika'ya bakır 
hurda ihracatında artış olduğunu ekledi.

ALÜMİNYUM

Pademiyle birlikte Dünya genelinde 
üretimi kısmen durduran ve ancak şim-
dilerde yavaş yavaş yeniden üretime 
başlayan otomotiv sektörüne bağlı olan 
alüminyum, kriz sırasında tartışmasız en 
büyük kaybeden oldu. Uzmanlar tarafın-
dan yapılan tahminlere göre, Avrupa'da 
yeni otomobil üretiminin bu yıl 2019'a 
göre yaklaşık %40 daha düşük olması 
bekleniyor. Bu sadece otomotiv sektö-
ründeki şirketleri değil, aynı zamanda 
binlerce orta ölçekli tedarikçiyi de etkile-
yecek. Aynı durum havacılık sektörü için 
de geçerli. Airbus gibi büyük üreticilerin 
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halihazırda neredeyse hiç siparişi yok. 
Alüminyum pazarındaki durumun yaz 
tatili sonrası dönemine kadar değişmesi 
beklenmemekte. Haziran sonunda, alü-
minyum alaşımları 1.210 ABD doları iken, 
alüminyum HG alaşımları Londra Metal 
Borsasında yaklaşık 1.586,50 ABD doları 
(üç aylık bazda) üzerinden işlem gördü. 
Londra Metal Borsası depolarındaki en 
son stok değerleri HG için 1.614.100 ton 
ve alaşım için 6.840 ton olarak belirlendi. 
Haziran ortasında alüminyum tel hurda-
sı 1.507 ABD doları, alüminyum hurdası 
1.518 ABD doları ve alüminyum talaşları 
790 ABD doları olarak gerçekleşti. 

KURŞUN

Kurşun sektörü de geçen yılın aynı dö-
nemine göre daha sakin. Otomotiv sek-
törünün içinde bulunduğu durum da bu 
konuda önemli bir rol oynuyor. Londra 
Metal Borsası fiyatları son olarak 1.755 
ABD doları ve stokları 72.925 ton olarak 
gerçekleşti. Bayiler temkinli davranıyor 
ve nadiren uzun vadeli sözleşmeler yapı-
yor. Çoğu alıcı, üretime verilen ara sırasın-
da yalnızca kısa vadeli ihtiyaçları karşılı-
yor. Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma 
Grubu'nun verdiği bilgiye göre, dünya 
genelinde kurşun pazarı 2020'nin ilk dört 
ayında 12.000 ton üretim fazlası verdi. 
2019'un ilk dört ayında 7.000 tonluk bir 
arz açığı vardı. Yumuşak kurşun hurda 
fiyatları ton başına 1.597 ABD doları civa-
rındaydı.

BAKIR

Bakır sektöründe şu anda arz durumu 
iyi seviyede. Uluslararası Bakır Çalışma 
Grubuna göre, 12.000 tonluk küresel arz 
açığı olan bir dönemde, 2020'nin ilk çey-
reğine ilişkin mevsimsellikten arındırılmış 
arz fazlası beklentisi 49.000 ton düze-
yindeydi. Korona virüs bu dönemde pek 
etkin bir rol oynamadı.

Londra Metal Borsası fiyatları haftalar-
dır yönetilebilir bir aralıkta. Son olarak 
ton başına fiyat 5.882 ABD dolarıydı 
ve stoklar 226.050 ton olarak bildirildi. 
Parlak tel hurda fiyatı 5.500 ABD dola-
rına yükselirken, bakır granül 1a değeri 
5.568 ABD doları ve alaşımsız parlak tel 
hurda değeri ise 5.298 ABD doları olarak 
gerçekleşti. Ticari faaliyetler geçici olarak 
%30'lara kadar düştü. Bunun sebebi özel-

likle birçok perakendecinin daha yüksek 
fiyat beklentisiyle mallarını piyasadan 
çekmesi ve stoklamasıydı. Genel olarak, 
yine de, bakır piyasasındaki iştirakçilerin 
pek çoğu durumdan memnun kaldı. Geç-
tiğimiz birkaç hafta içinde, birçok piyasa 
iştirakçisinin faaliyetlerinde artış bildir-
mesiyle birlikte ticaret yeniden önemli 
ölçüde toparlandı.

NİKEL

Alaşımlı metal pazarı oldukça zayıf kaldı 
ve paslanmaz çelik fabrikalarının ana 
müşterileri özellikle ekonomilerin içinde 
bulunduğu zayıf durumdan etkilendi. 
Nikel kısa süre önce Londra Metal Bor-
sasında ton başına 1.257 ABD dolarından 
işlem gördü. V2A hurda nikel 1.029 ABD 
doları ve V4A hurda nikel 1.484 ABD do-
larından el değiştirdi.

ÇİNKO

Çinko pazarı da son haftalarda sakin 
bir seyir gösterdi ve acil ihtiyaçlara yö-
nelik ticari faaliyetlerle sınırlı kaldı. Şu 
an itibariyle yeterli çinko mevcut. Bir yıl 
önce piyasanın 81.000 ton açık verdi-
ği ocak-nisan dönemine nazaran, bu yıl 
aynı dönemde dünya genelinde yaklaşık 
241.000 ton üretim fazlası gerçekleşti. 
Ticari anlaşmalar sadece kısa vadede acil 
ihtiyaçları karşılamaya yönelik olduğu 
için ticaret durgun seyrini sürdürdü. 
Londra Metal Borsası fiyatları ton başına 

2.022 ABD dolar ve stoklar ise 123.400 
ton olarak gerçekleşti.

ABD EKONOMİSİNİN DURUMU

ABD merkezli Hurda Geri Dönüşüm En-
düstrileri Enstitüsünün ilgili göstergelere 
yönelik yapmış olduğu son değerlendir-
me ümit verici ve cesaretlendirici bir etki 
yarattı. ABD Merkez Bankası, nisan ayında 
aşağı yönlü beklenen %12,5 daralmanın 
ardından, ABD sanayi üretiminin mayıs 
ayında %1,4 arttığını bildirdi. Ancak FED, 
mayıs ayında toplam sanayi üretiminin 
şubat ayındaki salgın öncesi seviyenin 
%15,4 altında olduğunu bildirdi. Mart ve 
nisan aylarında keskin bir düşüş gösteren 
imalat sanayi üretimi, mayıs ayında çoğu 
büyük endüstrinin yükseliş kaydetmesiyle 
%3,8 oranında arttı. En büyük artış, motor-
lu taşıtlar ve parçalarına yönelik sektörde 
gerçekleşti. Mayıs ayında sanayi üretimi 
2012 ortalamasının %92,6'sı ile bir yıl ön-
cesine göre %15,3 daha düşük gerçekleşti. 

ABD Nüfus Sayım İdaresi, mayıs ayı pera-
kende ve yemek hizmetleri aylık satışla-
rında nisan ayından itibaren beklenmedik 
bir sıçrama olduğunu ve en azından pera-
kende sektörü için 'v' şeklinde bir topar-
lanma olduğunu açıkladı. Mayıs 2020'de 
giyim ve giyim aksesuarları mağazaları 
yükselişte başı çekti. Bunu mobilya ve ev 
mefruşat mağazaları takip etti. Motorlu 
taşıt yedek parça bayi satışları %4,1 ora-
nında arttı. ■

A N A L i Z  / D E M İ R  D I Ş I  M E T A L
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ekonomiler daralırken 
Piyasalar mÜcadele Veriyor

Küresel ekonomik büyüme ve değişen üretim eğilimlerine yönelik kasvetli tah-
minler, hurda işleyicilerini ve ticaretini yapanları büyük ölçüde etkiliyor.

Ekonomi tahmininde bulunanlar ve 
emtia piyasası analistleri, nikel fi-

yatları ve paslanmaz çelik üretimi ile 
küresel ekonomik büyüme tahminlerini 
aşağı yönlü yenilemeye devam ediyor. 
Uluslararası Para Fonu, nisan ayında 
2020 yılı küresel ekonomi tahminlerinde 
%3'lük bir küçülme öngörürken, en son 
açıklamasında küçülme tahminini %4,9'a 
çıkardı. IMF ayrıca; ABD, AB ve Japonya 
dahil olmak üzere gelişmiş ekonomilerin 
bu yıl %8 düşmesi beklenen birleşik eko-
nomik çıktılarıyla, özellikle ağır darbe 
alacağını öngörüyor. Bu beklentiler ile 
zaten zayıf durumdaki hurda metal üre-
timi ve talebi, geri dönüşüm yapanlar 
için zorluk oluşturmaya devam ediyor. 

NİKEL FİYATLARI

Nikel fiyatları, bu yıl diğer baz metallere 
kıyasla düşük performans gösteriyor ve 
paslanmaz çelik pazarının iştirakçileri için 
sorun teşkil ediyor. Londra Metal Bor-
sası verilerine göre üç aylık nikel fiyatı, 
mart ayı sonundaki ton başına 10.865 
ABD dolarlık dip değerinden sıçrayarak 
ton başına 12.8OO ABD doları civarında 
işlem görüyor. Buna karşın Londra Metal 
Borsası nikel fiyatları 2020'nin ilk altı 
ayında hala %9 oranında daha düşük. 
Bu arada, Londra Metal Borsası depo-
larındaki nikel stokları kasım 2019'da 
84.000 tonun biraz üzerinde iken ha-
ziran sonunda 234.000 tonun üzerine 
çıktı. Uluslararası Nikel Çalışma Grubuna 
göre, küresel rafine nikel pazarı, 2019'un 

ilk dört ayındaki 23.500 tonluk arz açı-
ğına kıyasla, bu yılın aynı döneminde 
53.900 tonluk arz fazlası verdi. Elektrikli 
araç pazarından gelen talebin azalması, 
genel olarak piyasadaki cansızlık ve za-
yıflık kaynağı olarak ifade ediliyor.

ENDONEZYA ETKİSİ

Bir diğer karmaşık etken ise Endonez-
ya'da daha fazla miktarda Nikel Pik 
Demir (NPI) üretimi olması. Avustral-
ya merkezli Macquarie Grubu'na göre, 
cevher nikel az bulunabilir olduğu halde, 
2020 sonrası Nikel Pik Demir üretimini 
arttırma planları, Endonezya cevheri 
yasağının pazardaki etkisini çok azalttı. 
Sektörün önemli temsilcisi Macquarie, 
Endonezya'nın Nikel Pik Demir üreti-
minin bu yıl 570.000 tondan 2021'de 
750.000 tona çıkacağını tahmin etmek-
te. Sonuç olarak, emtia piyasası analist-
lerinin birçoğu nikel fiyat tahminleri ko-
nusunda temkinli davranıyor. 

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu'nun 
Paslanmaz Çelik ve Özel Alaşımlar ko-
nusunda haziran ayında dünya genelin-
de gerçekleştirdiği Küresel e-Forumda, 
INTL FC Stone'dan Nathalie Scott-Gray, 
Londra Metal Borsasında nikel fiyatının 
2020'de ton başına 12.452 ABD doları 
ile 2019 ortalamasına göre %11 oranında 
düşeceğine dair tahminde bulundu.

PASLANMAZ ÇELİK PAZARINDAKİ 
BELİRSİZLİK 

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, küresel 

ekonomik gerileme ve korana virüs ne-
deniyle yaşanan karantina ve yasak-
lar; hurda malzeme kullanımına ağırlık 
veren üretimin azalmasından otomotiv, 
enerji ve inşaat sektörlerinden gelen 
talebin daralmasına kadar paslanmaz 
çelik endüstrisinin hemen hemen her 
segmentini etkiledi. Reuters'tan Andy 
Home, konaklama endüstrisindeki ge-
rilemenin bile paslanmaz çelik ve nikel 
piyasa dengeleri üzerinde önemli et-
kileri ve neticeleri olduğunu söylüyor. 
Gelişmiş ülkelerde çok sayıda restoranın 
kapanmasının, ihtiyaç fazlası çatal-bıçak 
takımlarında bir artışa neden olacağını; 
örneğin, restoranların %20'sinin kapan-
masının 24.000 ton nikel ihtiva eden 
yaklaşık 80.000 ton paslanmaz çeliğin 
hurdaya dönüşeceği anlamına geldiğini 
ifade etmekte.

Scott-Gray, dünya genelinde yaşanacak 
düşüş göz önüne alındığında, toplam 
paslanmaz çelik talebinin 2020'nin ikinci 
çeyreğinde %12 azalarak 11,9 milyon 
tona gerileyeceğini tahmin ediyor. Pas-
lanmaz üretimi, Batı'dan Asya'ya doğru 
kaymaya devam ediyor. Macquarie, Çin 
ve Endonezya'nın şu anda 2008'deki 
pazar payından keskin bir artış göste-
recek şekilde küresel paslanmaz çelik 
üretimini sırtlandıklarını ifade ediyor. 
Bu arada, Macquaire’nin Emtia Özeti'ne 
göre, Çin ve Endonezya dışında paslan-
maz çelik üretiminin ABD'ye yönelik % 
13,6'lık ve AB'ye yönelik % 13,3'lük düşüş 

A N A L i Z  / N İ K E L
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dahil olmak üzere bu yıl %13,1 oranında 
düşmesi bekleniyor. Avrupa ve Kuzey 
Amerika'daki paslanmaz çelik üreticileri, 
ham madde girdisi olarak orantısız bir 
şekilde hurda malzemeleri esas alıyor ve 
bu durum söz konusu bölgelerdeki piya-
salara daha da büyük baskı uyguluyor.

ÇİN HALA KİLİT ÜLKE KONUMUNDA

Çin ekonomisini diğer büyük ekono-
milerden daha önce harekete geçirdiği 
için,  üretimi bir çok ülkeden daha hızlı 
artıyor. Çin'de Caixin/Markit imalat satın 
alma yönetici endeksi (PMI), nisan ayında 
49,4'ten mayıs ayında 50,7'ye yükse-
lerek ocak 2011'den bu yana en büyük 
artışı sergiledi.  Çin imalat sektöründeki 
toparlanma, sadece ana metal fiyatlarını 
desteklemekle kalmıyor; aynı zaman-
da paslanmaz çelik üretimindeki artışı 
da yansıtıyor. Macquarie, Çin'in haziran 
ayında rekor miktarda 300 serisi paslan-
maz çelik ürettiğini belirtiyor ve 2020'nin 
ikinci çeyreğinde Çin paslanmaz üreti-
minin toplam %23 oranında artmasını 
bekliyor. Çin'in elektrikli ark fırın üreti-
mini genişletme beklentisi de önümüz-
deki birkaç yıl içinde hurda kullanımını 
destekleyebilir. Şimdilik, küresel pazarın 
karşı karşıya kaldığı en önemli soru; ko-
ronavirüs pandemisinde ikinci dalganın, 
fiyat düşürme eğilimindeki yatırımcıları, 
ticaret piyasalarında bir kez daha nega-
tife dönmeye sevk edebilecek olan daha 
fazla karantina ve yasaklar gerektirip ge-
rektirmeyeceği. ■

Şaşırtıcı Derecede Kararlı ve Dengeli!
Ton başına 11.000 ABD doları destek seviyesi güçlü görünüyor. 
Ancak aynı zamanda ton başına 13.000 ABD doları olan tavan fiyat 
da güçlü. Çin dışındaki tüm paslanmaz fabrikaların zayıf sipariş mik-
tarları ve 3’üncü çeyrek üretim seviyelerinin zaten mevsimsel düşük 
erime oranlarından daha düşük olacağı gerçeği, yaz aylarında Londra 
Metal Borsası hisselerinin yükselmesine ve Nikel fiyatlarının düşme-
sine neden olabilir. Ancak, bu yalnızca arz tarafında hiçbir gelişme 
'olmazsa' geçerlidir.

Nikel
/3 milyon ton Nikel Fiyatı (ABD doları/ton)     Londra Metal Borsa Hisseleri (x 1000 metrik ton)

Kaynak Tarihi: 1 Temmuz 2020
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çelikte 2021'de %3,8'lik  
bir toParlanma bekleniyor

Pandeminin ardından kış uykusundan uyanan otomotiv sektörü, uzun vadeli 
büyüme fırsatı sunan 'yeşil' çeliğe bel bağlıyor.

Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye 
HMS 80/20 ağır çelik hurda nakliya-

tı CFR (mal bedeli ve navlun) fiyatları, 
geçtiğimiz ayları güzel bir şekilde özet-
lemekte. Bir önceki sayıda bildirilen 279 
ABD doları seviyesindeki şubat ayının en 
yüksek CFR fiyatı, nisan ve mayıs ayla-
rında 240 ABD doları seviyelerine geri-
ledi. Sonrasında haziran ayında tekrar 
252 ABD doları seviyelerini gördü. Nisan 
ayındaki en düşük ve en yüksek fiyat ara-
sındaki fark yaklaşık 50 ABD dolarıydı ve 
son aylarda oluşan en büyük fark olarak 
karşımıza çıkmıştı. Söz konusu farkın bu 
kadar fazla olması, dünya ekonomileri-
nin ne denli tehlikeli sularda seyrettiğini 
göstermekte.

Demir ticareti yapanlar yalnız değil. Çok 
az sayıda endüstriyel sektör iyi bir 2020 
geçirdi. Dolayısıyla; emtia piyasalarına 
vakıf olan bir uzmanın; hurda kullanımı-
nı arttıran çevre dostu çelik üretimine 
odaklanmış uzun vadeli büyük  beklen-
tilerini güvence içinde ifade etmesi, ümit 
ve cesaret verici.

“YEŞİL” ÇELİK

Konu ile ilgili analiz, İngiltere'de Wood 
Mackenzie'de baş analist olan Renate 
Featherstone tarafından yapıldı. Feat-
herstone, Uluslararası Geri Dönüşüm 
Bürosu (BIR) tarafından haziran ayı baş-
larında düzenlenen demir esaslı metal-
lerle ilgili online forumda konuştu. Feat-
herstone, küresel karbon emisyonlarının 
yaklaşık %10'unun çelik üretiminden kay-
naklandığını ve üreticilerin, yeşile dön-
meleri için hükümetlerin artan baskısı 
altında olduğunu ifade etti. Talep artar-
ken emisyonların azaltılmasına yönelik 

ilk mantıklı adımın, mevcut olan hurda-
ların tamamının geri dönüştürülmesi ve 
yeniden kullanılması olduğunu söyleyen 
Featherstone, sadece hurda kullanımı-
nın maksimize edilmesi halinde, ortala-
ma saf demir üretiminin önemli ölçüde 
azalacağını ve emisyonların hükümetler 
tarafından gösterilen hedeflere yaklaşa-
bileceğini gerekçe göstererek hurdanın 
çok büyük bir önem arz ettiğini ifade etti. 

Featherstone, şimdilerde Çin'deki hurda 
ithalatına getirilen kısıtlamaların fiyatları 

şişirdiğini ve elektrik ark fırınları ile çelik 
üretimi yapan tesislerden ziyade, bazik 
oksijen fırınlar ile çelik üretimi yapan iş-
letmelerin daha yüksek kâr marjı sundu-
ğunu ifade etti. 

Wood Mackenzie'nin tahminlerine 
göre, entegre çelik üretimi önümüzde-
ki dönemde Çin'de çeliğin ana kaynağı 
olmaya devam edecek. Ancak elektrikli 
fırınlar tarafından karşılanacak küresel 
çelik üretim payı, 2026'ya kadar %30'a, 
2040 yılında ise %34-35'e yükselecek ve 

Arabalar Çok Büyük Önem Arz 
Etmekte
ABD'deki demir hurda fiyatları, korona virüs salgınının ilk şokunun ar-
dından toparlandı. Ancak piyasa gözlemcilerine göre, ihtiyaç duyulan 
talep artışı otomobil sektörüne bağlı. Hurda Geri Dönüşüm Endüstri-
leri Enstitüsü (SRI) tarafından 14 Mayıs'ta demir hurda pazarı odaklı 
en son icra edilen sanal etkinliğe, 150'den fazla kişi katıldı. Konusu 
“Demir hurda fiyatları, ihracatı ve küresel bir durgunluk sonrası  yavaş 
yavaş üretimi artıran otomobil üreticileri üzerindeki şiddetli etki” olan 
ana sunum, Argus Metal Pricing'den Blake Hurtik tarafından yapıldı.

IRSl'ın baş ekonomisti Joe Pickard, Çin'in birinci çeyrekte küresel üre-
timin %53'ünü gerçekleştirdiğini ve dünyanın en büyük çelik üreticisi 
olmaya devam ettiğini; ancak bu çeyrekte Çin’in üretiminin sadece 
%1,2 artarken Türkiye’nin üretiminin %9,6 arttığını belirtti. Joe Pic-
kard “Açıktır ki Türkiye, demirli hurda talebindeki potansiyel büyü-
menin kaynağı olabilir” yorumunda bulundu. Çin Otomobil Üreticileri 
Birliği verilerini esas alarak, Latin Amerika'da otomotiv üretiminin 
nisan ayı boyunca durmuş olduğunu ve Çin'de, şubat ve mart ayların-
da toplam miktarın, bir önceki yılın aynı dönemine göre bir milyon-
dan fazla azaldığını gösteren Pickard, otomotiv sektörünün anahtar 
konumda olduğu görüşünü güçlendirdi.
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D E M İ R

söz konusu üretimin %52'si, potansiyel 
olarak Çin ve Hindistan dışındaki ülkeler-
de gerçekleşecek. 

Renate Featherstone yaptığı değerlen-
dirmede son olarak, günümüzdeki zorlu 
piyasa koşullarına rağmen, hurda en-
düstrisinin uzun vadeli beklentilerinin ol-
duğunu ve küresel ham çelik üretiminin 
2019 seviyelerine tekrar ulaşabilmesi için 
en az beş yıllık bir süreye ihtiyaç olduğu-
nu ifade etti.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÇELİKTE 
GÖRÜNÜM

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Covid-
19 krizi nedeniyle bu yıl çelik talebin-
de %6,4'lük bir daralma ve ardından 
2021'de %3,8'lik bir toparlanma öngör-
mekte. Söz konusu rakamlar, Dünya 
Çelik Birliği tarafından hazırlanan kısa 
vadeli görünümde yer almakta. Çin'in 
pandemiden, dünyanın geri kalanından 
çok daha hızlı bir şekilde çıkması ve çelik 
talebindeki daralmanın %6,4'lük seviye-

de gerçekleşmesiyle, Dünya Çelik Birliği; 
2020 çelik talebinin 1.654 milyon ton ve 
2021 yılında toplam çelik talebinin 1.717 
milyon ton olmasını bekliyor. Yazarlar, 
çelik üretimi yapan büyük ekonomilerin 
pandemide ikinci dalgadan dolayı sorun 
yaşamayacaklarını varsayıyor. Ancak bu 
durumun bu şekilde gerçekleşeceğinin 
de bir garantisi yok. 

Dünya Çelik Birliği Ekonomi Komitesi 
Başkanı Saeed Al Remeithi, çoğu ülkede 
çelik talebindeki düşüşün 2008 küresel 
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ABD İhraç Fiyatları * (ABD Doları/GRT)   
HMS 1 Ağır Çelik Hurdası (1/4 İnç)              - Fob Doğu Yakası Fiyatı  

- Fob Batı Yakası Fiyatı            

ABD Yerli Hurda Fiyatları *  
(ABD Doları/GRT) 
Fabrika Teslim HMS 1 Ağır Çelik Hurdası (1/4 İnç) kompozit fiyatı

Avrupa Birliğinden Türkiye’ye CFR  
Nakliye Fiyatları (ABD Doları/GRT)
HMS 80/20 Ağır Çelik Hurdası        - En Yüksek Fiyat 

- En düşük Fiyat

Almanya Fabrika Teslimi Komposit Satış Fiyatı** (Avro/t)
E3/Avrupa Standart Kalite No:3 ağır eski çelik hurdası (>6mm)                                                                            
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Referans Tarihi: 1 Temmuz  2020
Demir Hurda Fiyatları 

Kaynak: Davis İndeksi
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mali krizinden daha az olabileceğini dü-
şünüyor. Çünkü Saeed Al Remeithi’ye 
göre özellikle hizmet endüstrisi başta 
olmak üzere bu süreçte en çok etkilenen 
ve darbe yiyen sektörlerde çelik yoğun 
bir şekilde kullanılmamakta. Saeed Al 
Remeithi, virüs ikinci ve üçüncü pikleri 
yapmadan kontrol altına alınabilirse ve 
hükümetler tarafından teşvik tedbirle-
rine devam edilirse, nispeten hızlı bir 
iyileşme görülebileceğini ifade etmekte. 

Dünya Çelik Birliği, Çin'in ekonomik to-
parlanmasının şubat ayı sonunda baş-
ladığını ve ihracat talebindeki düşüşün 
imalat sektörü önünde bir engel teşkil 
etmesine rağmen, nisan ayı sonunda 
çelik kullanan tüm önemli sektörlerin ne-
redeyse tam üretim kapasitesine tekrar 
geçtiğini belirtmekte. Dünya Çelik Birli-
ği’ne göre, çelik talebindeki toparlanma, 
2020'nin sonuna doğru daha görünür 
olacak. Hükümetlerin birçok yeni Alt-
yapı Girişimi ve İnisiyatifi sunduğu göz 
önüne alındığında, özellikle altyapı yatı-
rımları olmak üzere çelik talebinin belir-
lenmesinde ana sektörün inşaat olacağı 
hususu da Dünya Çelik Birliği tarafından 
ifade edilmekte.

Ayrıca üretimdeki toparlanmanın, kü-
resel ekonomideki şiddetli durgunluk 
nedeniyle daha yavaş olacağını; ancak 
otomotiv endüstrisinin teşviklerle des-
teklenmesinin muhtemel olduğunu 
belirten Dünya Çelik Birliği, Çin'in çelik 
talebinin 2020'de %1 oranında artmasını 
ve 2020'de başlatılan altyapı projelerin-
den sağlanan fayda ile 2021'de de çelik 
talebinin aynı şekilde devam etmesi yö-
nünde beklenti içinde olduklarını ifade 
etmekte. Gözlemciler, Pekin'in, hurda 
sektörüne fayda sağlayan 2008 çökü-
şünden sonraki inisiyatife benzer şekilde 
600 milyar ABD doları (540 milyar EUR) 
tutarında bir teşvik paketi açıkladığına 
dikkat çekmekte.

HEPSİ BİR ARADA

Gelişmiş ekonomilerdeki çelik talebinin 
2020 yılında %17,1 azalması bekleniyor. 
AB, devam eden üretim durgunluğu 
nedeniyle 2019 yılında %5,6 oranında 

küçüldü. Üretim sektörü, karantina ve 
yasaklar süresince siparişlerde büyük 
bir düşüş ile daha derin bir durgunluğa 
sürüklendi. ABD'de imalat durgunluğu 
ikinci çeyrekte dibe vurdu. Japonya'nın 
çelik talebi 2019'un ikinci yarısından bu 
yana zayıflıyor ve 2020'de çift haneli 
daralması bekleniyor. Zayıflayan ihracat 
pazarları ve zayıf ülke ekonomisi ne-
deniyle Kore'nin, başlıca çelik kullanan 
sektörlerinde de çift haneli düşüşler 
görmesi bekleniyor. Dünya Çelik Birli-
ği'ne göre, otomotiv endüstrisi, çelik 
kullanan sektörler arasında krizin en 
büyük kurbanı ve 2020'de, son iki yılda 
satışlarda yaşanan kayıpların üstüne 
%20'lik bir kayıp daha bekleniyor. Dünya 
Çelik Birliği, gelir artışı ve uzaktan ça-
lışma nedeniyle kriz öncesi seviyelere 
tekrar ulaşabilmenin birkaç yıl sürece-
ğini; ancak güvenlik endişelerinin kısa 
vadede binek otomobiller için talebi 
artırabileceğini ifade etmekte. Birlik 
ayrıca, likidite sorunlarının sadece oto-
mobil üreticilerinin değil, aynı zamanda 
otomobil parça tedarikçilerinin tekrar 
faaliyete geçmelerini engelleyeceğin-
den, arzda meydana gelecek azalma ve 
bozulmanın karantina ve yasakların bit-
mesinden sonra da devam edebileceğini 
ifade etmekte.

ÇELİK İSTATİSTİKLERİ

Dünya Çelik Birliği'ne bildirimde bulu-
nan 64 ülke için dünya ham çelik üretimi 
mayıs 2019'a göre %8,7 düşüşle mayıs 
2020'de 148,8 milyon ton olarak ger-
çekleşti. Güncel verilerin çoğu, Covid-19 
salgınının sebep olduğu zorluklar nede-
niyle ortaya çıkan tahminlerden oluşu-
yor. Çin, mayıs 2019'a göre %4,2 artışla 
2020 mayıs ayında 92,3 milyon ton ham 
çelik üretimi gerçekleştirdi. Japonya'nın 
mayıs ayı toplam üretimi geçen yılın 
aynı ayına göre %31,8 düşüşle 5,9 milyon 
ton olarak gerçekleşti. Hindistan, mayıs 
2019'a göre %39,1 düşüşle 5,8 milyon ton 
üretim yaptı. Mayıs ayında Güney Kore 
çelik üretimi %14,1 düşüşle 5,4 milyon 
ton olarak gerçekleşti. AB'deki üretim, 
bir önceki yıla göre %26,8 düşüşle mayıs 

ayında tahminen 10,5 milyon ton olarak 
gerçekleşti. ABD'deki toplam 4,8 Milyon 
ton ham çelik üretimi, mayıs 2019'a göre 
%36,6 düşüş gösterdi.

BDT’de (Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu) üretim, geçen yıl mayıs ayına göre 
tahminen %7,6 düşüşle 8,2 milyon ton 
olarak gerçekleşti. Ukrayna, mayıs 
2019'da %10,4 düşüşle 1,6 milyon ton 
üretim gerçekleştirdi. Brezilya'nın 52,2 
milyon ton ham çelik üretimi %22,6’lık 
bir düşüş gösterdi. Türkiye'nin mayıs 
ayı ham çelik üretimi, mayıs 2019'a göre 
%25,8 düşüşle 23 milyon ton olarak ger-
çekleşti.

ABD'de, Amerikan Demir ve Çelik Ens-
titüsü'nün son raporuna göre, 20 Hazi-
ran’da sona eren hafta için yerel çelik 
üretimi 1,1 milyon ton, kapasite kullanım 
oranı ise %54,8 olarak gerçekleşti. Geçen 
yılın aynı haftasında üretim 1,7 milyon 
ton, kapasite kullanımı oranı ise %80,1 
olarak gerçekleşmişti. Önceki haftaya 
göre hafif bir artış olmasına rağmen, 
söz konusu değerler üretimde %34,3'lük 
nispî bir düşüşe karşılık gelmektedir.

REKABETÇİ ÜRÜNLER

Demir cevheri fiyatları geçtiğimiz hafta-
larda yükseldi. Trading Economics tara-
fından bildirilen göstergelere göre, Çin'e 
%62 Fe Grade spot maliyeti ve navlun 
miktarları, mayıs ayı sonunda ton başına 
100 ABD dolarını aştı. Artış, söz konusu 
oranın şubat ayında 80 ABD dolarının 
altına düşmesinin ardından geldi ve 
nisan ayının başında tekrar 80 dolarlık 
düşük seviyeyi görmeden önce 80 dolar 
seviyelerinde bir seyir izledi. Ancak 
mayıs ayında piyasalar, hali hazırdaki 
fiyat aralığına doğru istikrarlı bir artış 
kaydetti. Çin'e yapılan ithalatın önemli 
bir göstergesi; bir önceki ayki %14,2'lik 
düşüşün ardından, mayıs 2020'de yıllık 
%16,7 düşüşle bir önceki yılın aynı döne-
mine göre fiyatların 143,89 milyar ABD 
dolarına gerilemesi oldu. Ancak mayıs 
ayında talep miktarının 95,71 milyon 
tondan 87,03 milyon tona düşmesine 
rağmen, demir cevheri ithalatı, yükselen 
fiyatların etkisiyle %3,9 artış kaydetti. ■



TEMMUZ-AĞUSTOS 2020  SAYI 988

Fabrikaların ihtiyacına uygun projeler geliştirip istedikleri suyu hazırlayan sistemler 
kuran Füzyon Su, her türlü kaynağa uygun filitrasyon düzeneği kurarak işletmeleri 
kârlı hale getirmeyi hedefliyor.

Çevreci ve veriMli  
ÜretiM iÇin  

su hazırlıyorlar

/  R Ö P O R T A J

Füzyon Su Teknolojileri Genel Müdürü Varol Çetinkaya
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2002 yılında kurulan Füzyon Su, 
başta tekstil sektörü olmak üzere 

gıda, madencilik, kimya, ilaç, cam, 
metal sanayiinde hizmet veren sanayi 
kuruluşlarına atık su desteği veriyor. 
Atık suların geri dönüşümü ve yeniden 
kullanımı, enerji verimliliği ve tasarrufu 
için altyapıları kuruyor ve şirketlerin 
çevreye duyarlı bir üretim yapmasını 
sağlıyor.

Fabrikaların ihtiyacına uygun projeler 
geliştirip istedikleri suyu hazırlayan 
sistemler kuran Füzyon Su, her türlü 
kaynağa uygun filitrasyon düzeneği 
kurarak işletmeleri kârlı hale getirme-
yi hedefliyor. Füzyon Su sadece arıtma 
yapmıyor, suyu koşullarına uygun pro-
seslerden geçirip işletmenin kullanımı-
na hazır hale getiriyor. Bunu yaparken 
asıl hedef çevreye verilen zararın ön-
lenmesi ve işletmenin verimli bir şekil-
de su kullanmasını sağlamak.

Füzyon Su Teknolojileri Genel Müdürü 
Varol Çetinkaya ile şirketin kuruluş sü-
recini ve şimdiye kadar yaptıkları faali-
yetleri konuştuk.

Varol Çetinkaya: Ben makine mühendi-
siyim. Farklı alanlarda çalıştıktan sonra 
tekstil sektörüne girdim. Tekstil işine 
girince su kullanımının ne kadar çok ol-
duğunu fark ettim. Mesela örgü kumaş 
üretiminde ciddi manada su tüketimi 
söz konusu. 20 ton üretim yapabilmek 
için 2000 ton su harcanıyor. Bu 20 bin 
nüfuslu bir şehrin su ihtiyacını karşılayan 
miktar. Süreç içerisinde şunu gördük. 
Avrupa bunu neden terk etti? Baktılar 
ki bir süre sonra çevresel sorunlar ön 
plana çıktı. ‘Toprağımızı, çevremizi kir-
letmemeliyiz’ diye karar alıp uyguladılar. 
Üretimi önce bizim ülkemize daha sonra 
Uzak Doğu’ya kaydırdılar. Bu bir süreç-
tir.  Bu bir evrim. Biz bu evrim sürecinin 
ikinci aşamasındayız. Bizden Asya’ya 
doğru gidiyor artık üretim.

Bugün Avrupa özellikle tekstilde üst 
noktaya ulaşmış durumda. Marka, moda, 
reklam gibi sanatsal boyuttalar. Çünkü 
para orada karşımıza çıkıyor. Markadan 
modadan kazanıyorlar. Türkiye’de mar-

kalaşma konusu tekstilde yeni yeni gün-
deme geliyor. Dünyada global anlamda 
tanınıyorsak önemli. Burada etiketinizin 
anlamı yok, dünya tanıyorsa anlamlı 
olur. Ben 2000’li yılların başında mar-
kanın önemini anlatıyordum. Patronlara 
‘Markalaşın, standartlarınızı yükseltin’ 
tavsiyesinde bulunuyordum. ‘Standart-
ların yükselmesi ile işletme kazanacak’ 
diyordum.

Tekstilde çalışırken su israfına şahit 
oldum. Kumaşın üretim süreci sonun-
da su atılıyor. Tonlarca su boşa gidiyor. 
‘Bunun bir çaresi olmalı’ diye düşün-
düm. Üretim sonunda arta kalan sıcak 
su çevre kirliliğine yol açıyor. Arıtma 
sisteminin iyi olması gerekir. Enerji ta-
sarrufuna ve verimliliğe önem vermeye 
başladık. Böylece 3 arkadaş olarak yola 
çıktık. Enerji verimliliği üzerine çalışırken 
akabinde su ile ilgili çalışmalara başla-
dık. Bizim hedefimiz şuydu: Enerjiyi geri 
kazanalım, verimlilik sağlayalım, suyu 
doğru kullanalım. Örneğin bir kilogram 
kumaşın üretimi için diyelim 150 kg su 
tüketiyorum. Bu çok ciddi bir rakam. 
Peki, bu rakam 150 kilogramdan 100’e 
inebilir mi? İşletmeler bu hesabı yap-
mıyordu. Onların tek bir gayesi vardı, 
üretim yapmak. Ürünü müşteriye çıkar-
mak ve reklam yapmak. İşletmecinin 
hedefi buydu. Burada sanayici kültürü 
yok. Sanayici kâra bakıyor, atık suyun 
hesabını yapmıyor. Kuyu açıyor, suyu çı-
karıyor, kullandıktan sonra atıyordu. Biz 
bu süreçte bilinçlenme konusunda ciddi 
katkılar sağladık. 1’e 200, 1’e 300’leri 
artık konuşmuyoruz. 1’e 60’ları konu-
şuyoruz. Daha aşağı gelebilir mi bunu 
konuşuyoruz. Gelecek tabii. Biraz daha 
zamana ihtiyaç var.

1’e 100, 1’e 200 oranında suyun kullanıl-
dığı durumda enerji de harcanıyor. Bu 
suyu ısıtmak için fosil yakıt kullanılıyor. 

Füzyon Su kuruluş süreci şöyle; biz ilk 
önce enerji tasarrufu ve verimliliği üze-
rine başladık. İşletmelerdeki enerji kay-
naklarının verimli kullanılması çalışma-
larıyla başladık. Suyun, enerjinin doğru 
kullanılması için çalışmalar yaptık. Sana-
yide en çok suyu tekstil sektörü tüketti-

R Ö P O R T A J  / 

20 ton üretim 
yapabilmek için 

2000  
ton su 

harcanıyor.  
Bu 20 bin nüfuslu  

bir şehrin su ihtiyacını 
karşılayan miktar.  
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ği için ve kontrolsüz sanayileşme en çok 
orada olduğu için tekstilden başladık.

Füzyon su arıtma tesislerini kurduk. 
Gıda, ilaç, tekstil, kimya sektörleri-
ne proses suyu hazırlama konusunda 
uzman bir firmayız. Enerji tasarrufu ve 
verimliliği konusunda çalışmaya devam 
ediyoruz.

Atık su geri dönüşümü konusunda ça-
lışmalar yürütüyoruz. Tekstilde yıkama, 
durulama ya da soğutmada kullanılan 
sular kullanımdan sonra eskiden doğaya 
atılırdı. Günde bin-bin 500 ton su atılır-
dı. Biz bunun geri kazanılması için çalış-
malar yürüttük.

Kamuyla çalışamıyoruz. Hâlbuki kamuy-
la çalışmamız gereken çok yerler var. 
Mesela jeotermal kaynaklar var. Bu kay-
nakların doğru şekilde kullanıldığını hiç 
görmedik. İptidai yöntemlerle bu sular 
değerlendirilmeye çalışılıyor. Bizim on-
larla ilgili çözümlerimiz var. Türkiye’deki 
jeotermal suların terbiye edilmesi gere-
kiyor. Bu yapılmadan kaynaklarımız tam 
kullanılamaz. Örneğin birinde hidrojen 
sülfür fazladır. Bu insan sağlığına zarar-
lıdır. Bunun alınması lazım ki bu jeoter-
mal kaynak değerlendirilebilsin.

Ayrıca belediyelerin su ıslahı ile ilgili 
çalışmaları devam ediyor. Ancak biz 
resmî kurumlarla çok fazla iş yapmadık. 
Bunun nedeni bizim o kapıları aşama-
mamız. Biz de daha çok özel sektörle 
çalıştık. Bize çok enteresan kurumlar-
dan işbirliği talepleri geliyor. Mesela bir 
uçak fabrikası olan TUSAŞ’tan çalışma 
talebi geldi. Onların talep ettiği şeylerin 
hepsini zamanında uygulamışız. Teknik 
değerlendirmemizi yaptılar, uygun bul-
dular. Bunun dışında üniversitelerle ça-
lışıyoruz. Birçok hocadan hizmet anla-
mında destek alıyoruz.

Bazen haberlere konu olur çevreye zarar 
veren atık sular. Mesela ‘Tuzla’da dere 
kenarındaki insanlar zehirlendi’ gibi bir 
haber çıkıyor. Veya ‘Çerkezköy’de şöyle 
şöyle oldu’ gibi haberler oluyor. Biz o 
atıkların nereden geldiğini, menşeini bi-
liyoruz. Onu bertaraf etmek zor. Maliyeti 
var. Tonu bin dolar. Adam ‘Bunu neden 

vereyim?’ diyor. Bu yüzden Tuzla’da ze-
hirlenen bir sürü insan oldu.

“ECOLAB’IN DİSTRİBÜTÖRÜYÜZ”

ECOLAB’ın distribütörlüğünü yapıyo-
ruz. Dozaj pompası üretiyor ECOLAB. 
Aslında birçok alanda üretim yapan 
büyük bir firmadır. 10 milyar avroluk 
cirosu olan global bir şirket. Merkezi 
Almanya’da. Yetkilisi bizi ziyaret etti. 
Konuştuk ve anlaştık. Başarılı bir şekilde 
işbirliğimiz sürüyor.

Biz bir sistem şirketiyiz. Farklı farklı par-
çalardan oluşan bir sistemi müşteriye 
sunarız. Tek tek ekipman satmıyoruz 
yani. ECOLAB ile 12 yıla yakındır çalı-
şıyoruz. Bu sektörde 5 firma var. Bizim 
firmamız bu alanda oldukça tecrübeli.

ATIK DİYE BİR ŞEY YOK

Atık diye bir şey yoktur. Yan ürün vardır. 
Benim atığım başka işletmenin yan ürü-
nüdür. Atık kâğıt, kâğıt fabrikasının yan 
ürünüdür. Onun ham maddesidir. Biz bu 
gözle bakıyoruz. Sıfır Atık Yasası ile bi-
linçlenme sağlandı. Toplumsal boyutta 
bilinç sağlanmaya başladı. Bu dünyada 
da boş bir alan. Biz Türkiye’de bunun 
binde birlik alanı ile uğraşıyoruz. Geniş 
bir alanı var sıfır atık konusunun.

Atık su geri dönüşümü ne durumda?

Bu konuyla ilgili birkaç sene önce çalış-
tay yapıldı bakanlık tarafından. 5 üniver-
site konunun takipçisiydi. Resmî kurum-
ların yanı sıra sektörde bulunan bizim 

ATIK DİYE BİR ŞEY 
YOKTUR. YAN ÜRÜN 

VARDIR. BENİM ATIĞIM 
BAŞKA İŞLETMENİN YAN 
ÜRÜNÜDÜR. ATIK KÂĞIT, 

KÂĞIT FABRİKASININ YAN 
ÜRÜNÜDÜR. ONUN HAM 

MADDESİDİR.
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gibi özel firmalar da katıldı. Burada 
atık su ile ilgili neler yapılabileceği ko-
nuşuldu. Kaynağı yerinde iyileştirmek 
gerektiğini söyledik. Yerinde kullanıla-
bilir hale getirmenin önemine dikkat 
çektik. Kullanılamıyorsa en aza indirme 
noktasında görüşlerimizi dile getirdik. 
Bu görüşler zamanla yasal çerçeveye 
oturtulacak. Şu an atığın bertarafı konu-
sunda bazı parametreleri karşılamakta 
zorlanıyoruz. Teknolojik sıkıntılardan 
dolayı biraz yavaş gidiyor. Ödüllendir-
me mekanizmasının çalıştırılması işe 
yarayabilir. Bu tür bir proje getirdiği 
zaman sanayiciye hibe verin. Bu atığın 
bertarafı için 100 bin lira harcayacaksa 
yarısını devlet hibe versin mesela. Diğer 
yöntem ceza. Avrupalı bunu yapıyor. 
Avrupa’da şirketin yeşil sertifikasına 
bakıyorlar. Alıcı, yeşil sertifikası olanın 
ürünü yüzde 10 pahalı bile olsa çevre 
duyarlılığından dolayı onlardan alıyor. 
Biz de bunun için çalışıyoruz. Mesela 
Elazığ’da bir fabrika kuruluyor. Biz yeşil 
sertifika alabilmesi için altyapıyı buna 
göre düzenliyoruz. Kurulduğu gün yeşil 
sertifika sahibi olacak. Bütün altyapısı 
buna göre kuruldu. Suyu en az atık oluş-
turacak şekilde kullanmak üzere sistem 
kuruldu. Enerjisini en verimli kullanacak 
şekilde kuruldu. Yağmur suyunu geri ka-
zanacağız. Güneşten enerji kazanılacak 
şekilde altyapı kuruluyor. Böyle olması 
gerekiyor.

Bir maden işletmesiyle çalışma yaptık. 
Çok miktarda atık suyun çıktığı bir 
maden. Bu sular zehir barındırıyor. İşlen-
se bile doğaya atılamıyor. Ağır metaller 
ve zehirli atıklardan dolayı atamazsınız. 
Bir yandan bu tarz sorunları aşmak için 
AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Bütçemiz 
çok büyük olmamasına rağmen biz AR-
GE’ye önem veriyoruz. Öğrencilerin eği-
timine de önem veriyoruz. Yani hep bir 
katkı sunma amacındayız.

Atık su konusunda fayda maliyet hesabı 
önemli. Barajdaki bir ton suyun stok 
maliyeti 10 dolar. Bu suyu 2 dolar ma-
liyetle geri kazanırsak bu işletme kâra 
geçmez mi? Kesinlikle kâr elde eder. 
Bizim bir firmaya yaptığımız proje ulus-
lararası ödül aldı. Global bir firma bu. 

Singapur’da ödül aldı. Günde 200 ton 
suyun kazanıldığı bir projeydi bu. Atık 
su arıtıldıktan sonra temiz hale geliyor. 
Ben hatta o suyu içmiştim. O kadar kali-
teli çıkıyor yani.

Biz bir ticari işletmeyiz. Bu işten ne 
kadar çok para kazanırsam o kadar çok 
yatırım yapıyorum. Sistemsel anlamda 
AR-GE çalışmaları yapıyorum. Değişik 
kurumlara, kamu veya özel kurumla-
ra sponsor oluyorum. Bir emek var, bu 
emeğe destek olmamız lazım.

Füzyon Su’nun gelecek hedefleri 
nelerdir?

Önceki dönem yaptığım planlarda 2020 
için hedefler koymuştum. Bu hedefle-
rimizden çok çok geride kaldık. Ülke 
ekonomik şartlarından ötürü. Yatırıma 
yönelik bir iş olduğu için ülke ekonomisi 
çok önemli etkendir. 2015 yılında yaptı-
ğımız toplantıda 2020 için hedeflerimizi 
konuşmuştuk. 40 kişinin çalışacağı bir 
şirket olmayı hedeflemiştik. Mühendis-
lerle çalışıyoruz. Bu işlerin devam ede-
bilmesi gerekir. Bizden sonra da enerji 
tasarrufu, enerji verimliliği konularına 
önem verilmeli. Atık suyun geri kaza-
nımı konusunda maksimum emek har-
cıyoruz. Buna büyük bir önemle devam 
edeceğiz. ■

Ters Osmoz Sistemi

Scrubber Sistemi

Eşanjör
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Geri Dönüşüm Sektörü 

Uluslararası 
Fuar ve  
Seminer 
Takvimi

Pandemi nedeniyle etkinlik ve fuarların da pek 
çoğu iptal edildi ya da ertelendi. Esenliğimiz ve 
ekonomimiz açısından Covid-19'u mümkün olan en 
az hasarla atlatmayı ve sağlıklı günlerde yeniden 
bir araya gelmeyi dileriz.

27
28

Plastiksiz Dünya 
Kuzey Amerika 
Konferans ve Fuarı
Yer: Cobb Galleria 
Center Two Galleria 
Parkway Atlanta, 
Georgia 

3
4

Kimyasal Geri 
Dönüşüm 2020
Yer: Marriott Hotel, 
Hamburg-Almanya

15
22

Britanya Pasifik 
Konferansı 
Yer: İngiltere 

1
4

Pollutec 2020
Yer: Eurexpo  
Lyon-Fransa 

12
13

BIR Dünya 
Geri Dönüşüm 
Konvansiyonu ve 
Sergisi – (Online)
https://www.bir.org/
conventions/ 
upcoming-conventions  
sitesinde online etkinlik

9
10

Plastic Free World 
Konferans ve Fuarı
https://plasticfree-
world.com/ sitesinde 
online etkinlik

28
29

Uluslararası Doğa 
Bilimleri ve Çevre 
Konferansı   
Yer: Suudi Arabistan 

22
23

18
19

E-Waste World 
Konferans ve Fuarı
https://www. 
ewaste-expo.com/ 
sitesinde online etkinlik 

29
31

Yenilenebilir, 
Konvansiyonel Güç 
ve Yeşil Teknoloji 
Uluslararası 
Konferansı
Yer: Londra İngiltere

29
29

E-Hurda Konferansı ve 
Ticaret Fuarı - ONLINE 
http://www. 
e-scrapconference.com  
sitesi üzerinden  
online etkinlik

9. Orta Doğu Geri 
Dönüşüm Bürosu 
Konferansı 2020
Yer: Le Meridien, Dubai, 
Birleşik Arap Emirlikleri

3
6

Ecomondo, Yeni 
döngüsel ekonomi 
modelleri için 
Avrupa'nın önde 
gelen etkinliği 
Yer: Rimini  Expo 
Center İtalya

EKİM KASIM ARALIK






